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НОВА ИЗДАЊА ИЗ ОБЛАСТИ РАЧУНОВОДСТВА

Објављено је но во из да ње које је уса гла ше но са свим но вим ра чу но
вод стве ним про пи си ма ко ји се при ме њу ју од 2021. го ди не, као и са ва же
ћом по ре ском ре гу ла ти вом.

Са др жи оби ље прак тич них при ме ра и об ја шње ња књи же ња по слов
них про ме на на ра чу ни ма но вог конт ног окви ра за при вред на дру штва, 
за дру ге и пред у зет ни ке, у скла ду са Пра вил ни ком за ми кро прав на ли ца 
и МСФИ за МСП. 

Но ви конт ни оквир ко ји се при ме њу је почев од састављања годишњег 
финансијског извештаја за 2021. го ди ну, са др жи зна ча јан број но вих тро
ци фре них кон та, као и про ме не са др жа ја ра ни јих ра чу на. 

На ро чи то мно го из ме на има у ра чу но вод стве ном об у хва та њу код ми
кро прав них ли ца и пред у зет ни ка, јер но ви Пра вил ник за ми кро и дру га 
прав на ли ца са др жи дру га чи је нор ме у од но су на пра вил ник ко ји се при
ме њи вао до кра ја 2020. го ди не. 

Обим: 1568 страна
Це на:  – 11.000 дин, са ПДВ, за претплатнике 

– 16.500 дин, са ПДВ за остала лица

У објављеном но вом из да њу Ана ли тич ког конт ног пла на да је мо 
пред лог де таљ ни јег раш чла ња ва ња про пи са них тро ци фре них ра
чу на са др жа них у конт ном окви ру на ана ли тич ка и су ба на ли тич ка 
кон та. 

Пред лог При вред ног са вет ни ка увек је био ши ро ко при хва ћен и 
ма сов но усво јен од стра не ве ли ког бро ја до ма ћих при вред них су
бје ка та. 

Са др жин ски и фор мал но, ускла ђен је са свим из ме на ма ра чу но
вод стве не и по ре ске ре гу ла ти ве.

Обим: 216 страна

Це на:   – 2.500 дин, са ПДВ, за претплатнике 
– 3.850 дин, са ПДВ за остала лица

Но ви За кон о ра чу но вод ству ува жио је спе ци фич но сти ра зних дру гих 
прав них ли ца и на ста вио да про пи су је да по слов не књи ге во де на њи хо
вим спе ци фич но сти ма при ла го ђе ном конт ном окви ру и фи нан сиј ске из
ве шта је пре зен ту ју на посебним обрасцима за дру га прав на ли ца.

У но вом из да њу, као и ра ни јих го ди на, из вр ши ли смо де таљ ни је раш
чла ња ва ње про пи са них тро ци фре них ра чу на Пра вил ни ка о конт ном 
окви ру за дру га прав на ли ца и мо гу да га ко ри сте раз не не до бит не ор га
ни за ци је.

Обим: 156 страна

Це на:   – 2.000 дин, са ПДВ, за претплатнике 
– 3.080 дин, са ПДВ за остала лица
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НАЈНОВИЈЕ ИЗМЕНЕ У СИСТЕМУ Е ФАКТУРА

У овом тек сту да је мо при каз из ме на у си сте-
му елек трон ских фак ту ра ко је су из вр ше не на кон 
об ја вљи ва ња прет ход ног бро ја ча со пи са. Да је мо их 
ре до сле дом обр ну те хро но ло ги је – пр во су на ве де не 
из ме не из вр ше не у пр вој по ло ви ни ју на, а за тим оне 
с кра ја ма ја ове го ди не.

1. Измене у систему електронских фактура  
од 10. јуна 2022. године

Ми ни стар ство фи нан си ја је 10. ју на 2022. год. 
на адре си https://www.efak tu ra.gov.rs/ по но во об ја ви ло 
оба ве ште ње о још јед ном ци клу су из ме на у си сте му 
елек трон ских фак ту ра (СЕФ). 

Ми ни стар ство је об ја ви ло и два но ва до ку мен та: 
де та ље у ве зи са но вом хит ном ис прав ком 2.4. и но во 
ажу ри ра но  ин тер но тех нич ко упут ство  (вер зи ја од 
10. ју на 2022.) ко ји се са на ве де ног сај та мо гу пре у-
зе ти у ПДФ об ли ку.

Из вр ше но је укуп но 37 из ме на, и то:
До дат је механизaм за ре ги стра ци ју но вог ад-

ми ни стра тор ског ко ри сни ка за ком па ни ју у ЦРФ. 
Уко ли ко је пу тем СЕФ-а ау то мат ски кре и ран на лог за 
ком па ни ју, на ЦРФ до са да ни је би ло мо гу ће при сту-
пи ти та ко кре и ра ном на ло гу без ко ри снич ког име на и 
ло зин ке. До дат је ме ха ни зам по мо ћу ко јег ко ри сни ци 
ди рект но са СЕФ мо гу да кре и ра ју ад ми ни стра тор ски 
на лог на ЦРФ. На ве де на из ме на је при ка за на на стра-
ни ци 233. Ин тер ног тех нич ког упут ства.

Ла бе ла „Број мо де ла“ про ме ње на је у „Број 
мо де ла по зи ва на број“. Про ме њен је на зив ла бе ле 
„Број мо де ла“ у „Број мо де ла по зи ва на број“ на гра-
фич ком ин тер феј су, на при ка зу из ла зне фак ту ре. На-
ве де на из ме на је опи са на на стра ни ци 211. Ин тер ног 
тех нич ког упут ства.

До дат је ме ха ни зам за ажу ри ра ње по да та ка о 
ком па ни ји. Ко ри сни ци има ју мо гућ ност да ажу ри ра ју 
по дат ке о сво јој ком па ни ји на осно ву по да та ка у од го-

ва ра ју ћим ре ги стри ма. На ве де на из ме на је при ка за на 
на стра ни ци 236. Ин тер ног Тех нич ког Упут ства.

До да та је ва ли да ци ја ма тич ног бро ја и по-
ре ског иден ти фи ка ци о ног бро ја (ПИБ) у XML-у. 
До да та је ва ли да ци ја ма тич ног бро ја (МБ) и по ре ског 
иден ти фи ка ци о ног бро ја ком па ни је (ПИБ) при ли ком 
сла ња фак ту ре пу тем АПИ сер ви са. У но вој вер зи ји 
по треб но је да по да ци о ма тич ном бро ју и по ре ском 
иден ти фи ка ци о ном бро ју ком па ни је бу ду у скла ду са 
при ла го ђе ном при ме ном стан дар да. Из тог раз ло га  
по треб но је скре ну ти па жњу ко ри сни ци ма и си стем 
ин те гра то ри ма да ускла де на ве де не по дат ке са при ла-
го ђе ном при ме ном стан дар да.

До да та је по ли ти ка при ват но сти на стра ни ци 
за при ја ву. Кли ком на линк „Пра ви ла за шти те при-
ват но сти“ на по чет ној стра ни ци СЕФ ко ри сни ци мо гу 
да отво ре и про чи та ју по ли ти ку при ват но сти пор та ла 
си сте ма елек трон ских фак ту ра.

До да та је ва ли да ци ја за по зив на број у XML-у. 
До да та је ва ли да ци ја по зи ва на број при ли ком сла ња 
фак ту ре пу тем АПИ сер ви са. У но вој вер зи ји по треб но 
је да по да так о по зи ву на број бу де у скла ду са при ла-
го ђе ном при ме ном стан дар да. Из тог раз ло га по треб но 
је скре ну ти па жњу ко ри сни ци ма и си стем ин те гра то-
ри ма да ускла де на ве де ни по да так са при ла го ђе ном 
при ме ном стан дар да.

Из ме њен је на зив одељ ка „По ре ске ка те го ри је“ 
у „Основ за осло бо ђе ње/из у зе ће од ПДВ-а“. На зив 
одељ ка „По ре ске ка те го ри је“ је из ме њен у „Основ 
за осло бо ђе ње/из у зе ће од ПДВ-а“. На ве де на из ме на 
је при ка за на на стр. 207. и 208. Ин тер ног Тех нич ког 
Упут ства.

Омо гу ће но је стор ни ра ње од би је не фак ту ре. Омо-
гу ће но је да по ши ља лац стор ни ра фак ту ру ко ју је 
по слао при ма о цу, не са мо на кон ње го вог одо бра ва ња  
исте, већ и на кон од би ја ња.
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Пре из ме на у СЕФ ко је су из вр ше не 10. ју на 
2022., уко ли ко је при ма лац од био по сла ту елек-
трон ску фак ту ру (укљу чу ју ћи и оста ле до ку мен те 
као што су аван сни ра чун, књи жно одо бре ње и књи-
жно за ду же ње), из да ва лац ни је имао мо гућ ност да 
из вр ши стор ни ра ње од би је ног из ла зног до ку мен та. 
Стор ни ра ње фак ту ре и дру гог из ла зног до ку мен та је 
до 9. ју на 2022. би ло мо гу ће је ди но за елек трон ске 
фак ту ре ко је су, на кон сла ња, при хва ће не од стра не 
при ма о ца. 

По след њим из ме на ма у си сте му од 10. ју на 2022. 
опе ра ци ја стор ни ра ња фак ту ре мо же да се из вр ши 
и у слу ча ју от ка зи ва ња, тј. не при хва та ња фак ту ре 
од стра не при ма о ца. 

Отказивањефактуре(идругогизлазногдоку
мента) из да ва лац мо же да из вр ши за до ку мен те са 
ста ту сом „По сла то“ или „Сла ње“. По мо ћу ове ко ман де 
ко ри сник мо же от ка за ти до ку мент ко ји је у ста ту су 
„По слат“, као и до ку мент ко ји је ду же од 15 ми ну та у 
ста ту су „Сла ње“. Ова оп ци ја је на рас по ла га њу уко-
ли ко при ма лац до ку мен та  исти ни је при хва тио ни ти 
од био (у су прот ном не мо же се из вр ши ти от ка зи ва ње, 
већ стор ни ра ње). 

Уко ли ко ко ри сник при ли ком по ку ша ја сла ња до-
ку мен та до би је ста тус „Гре шка при ли ком сла ња“, исти 
до ку мент мо же по ку ша ти да по но во по ша ље ода би ром 
оп ци је „По ша љи до ку мент“, од но сно да от ка же сла ње 
до ку мен та ода би ром оп ци је „От ка жи“.

На кон от ка зи ва ња до ку мент и да ље оста је на пор-
та лу и код из да ва о ца и код при ма о ца са на зна ком да је 
от ка зан. Мо гу ће је из да ти но ви до ку мент под истим 
име ном као и от ка за ни. У том слу ча ју се код при ма о ца 
до ку мен та по ја вљу је до да так да је у пи та њу ду пли кат.

Сторнирањефактуре(идругогизлазногдоку
мента). На кон што је фак ту ра одо бре на или од би је на 
од стра не при ма о ца, ко ри сни ку je уме сто оп ци је „От-
ка жи“ до ступ на оп ци ја „Стор ни ра ње“. Стор ни ра ње се 
мо же из вр ши ти за из ла зне до ку мен те ко је је при ма лац 
од био или при хва тио1. 

Стор ни ра ни до ку мент и да ље оста је на пор та лу 
и код из да ва о ца и код при ма о ца, а до би ја на зна ку да 
је стор ни ран. Си стем не омо гу ћа ва из да ва ње но вог 
до ку мен та под иден тич ним бро јем под ко јим је био 
кре и ран стор ни ра ни до ку мент. Ме ђу тим, мо гу ће је, 
на ста ри број фак ту ре, из вр ши ти до да ва ње су фик са 
или пре фик са или ко ри шће ње дру гог пи сма (ла ти ни-
ца уме сто ћи ри ли це и обрат но) ако у фак ту ри, по ред 
број ча них, по сто је и слов не озна ке.

Стор ни ра ње фак ту ре у СЕФ је тех нич ки чин ко-
ји се оба вља пре ко апли ка ци је за раз ме ну еФак ту ра 
и при ли ком истог, по на шем ми шље њу, тре ба по сту-
пи ти у скла ду са чла ном 44. За ко на о ПДВ. Ви ше о 
то ме пи ше мо у дру гом члан ку у овом бро ју ча со пи са 

1  У ажу ри ра ној вер зи ји ин тер ног тех нич ког упут ства МФИН 
– вер зи ја од 10.6.2022. ко јем смо по след њи пут при сту пи ли 
11.6.2022 у 19.51h про пу ште но је да се на ве де да се стор ни ра ње 
мо же из вр ши ти и у слу ча ју од би ја ња из ла зног до ку мен та, иа ко 
је мо гућ ност опе ра тив на у си сте му и по ми ње се у до ку мен ту о 
де таљ ни ма но вих хит них из ме на 2.4.

о ак ту ел ним пи та њи ма у ве зи са еФак ту ри са њем (у 
тач ки по све ће ној по сту па њу из да ва о ца у слу ча ју од-
би ја ња фак ту ре).

Оста ле ис прав ке из вр ше не 10. ју на 2022. су:
1. Ко ри го ван текст за по ре ску ка те го ри ју „Е“ на 

ПДФ при ка зу фак ту ре – при ка зу је се сле де ћи са др жај:  
„По ре ско осло бо ђе ње без пра ва на од би так прет ход ног 
по ре за по За ко ну о ПДВ“;

2. Основ за осло бо ђе ње/из у зе ће од ПДВ-а „ПДВ-
РС-61“ је из по ре ске ка те го ри је Z пре ме штен у  по ре-
ску ка те го ри ју О;

3. Kоришћена је по гре шна адре са ком па ни је на 
ПДФ;

4. Укло њен је по да так о по штан ском бро ју за бу-
џет ске ко ри сни ке, по што исти не по сто ји у ре ги стру  
КЈС у Тре зо ру;

5. Од би ја ње Књи жног одо бре ња/за ду же ња на 
стра ни при ма о ца ни је ажу ри ра ло из но се на из вор ној 
фак ту ри на ЦРФ;

6. По ши ља лац фак ту ре ни је мо гао да ски не ПДФ;
7. Ре ша ва ње гре шке „Inac ti ve aut ho ri za tion co de 

re ce i ved from to ken re qu est“;
8. Гу би ло се дуг ме за пре у зи ма ње фај ла, ка да је 

до ку мент по слат са при ло гом;
9. Кал ку ла ци ја ПДВ-а ни је би ла тач на ка да је 

на ве ден ви ше од јед ног про из во да;
10. Ни је се при ка зи ва ла ко рект на по ру ка гре шке 

на стра ни по ши ља о ца ка да се пра ви Књи жно одо бре-
ње/за ду же ње за фак ту ру из прет ход ног пе ри о да ко ја 
ни је на ЦРФ;

11. Ни је био до бар tem pla te за email can cel (е-ма ил 
за от ка зи ва ње фак ту ре);

12. Скло ње на је ва ли да ци ја за пе ри од из ме ђу 
да ту ма про ме та и да ту ма до спе ћа;

13. Ре шен је про блем са ге не ри са њем ду плих 
за пи са фак ту ра на стра ни при ма о ца;

14. Ски нут је ли мит на ду жи ни на зи ва и це не по 
је ди ни ци ме ре код до да ва ња но вог про из во да у  ши-
фар ник про из во да;

15. Не ке ка те го ри је осло бо ђе ња од ПДВ-а ни су 
се при ка зи ва ле ис прав но на ПДФ;

16. По ши ља лац ни је мо гао да ви ди ком пле тан 
број аван са у сек ци ји аван си;

17. Кад се пре ко АПИ ша ље XМЛ са иден ти-
фи ка то ром објек та, он ни је при ка зи ван на де та љи ма  
фак ту ре и у ПДФ;

18. Линк за аван се ре ги стро ва не на СЕФ ни је 
ра дио;

19. Ни је се при ка зи вао из нос у де та љи ма до ку-
мен та за Б2Б фак ту ре;

20. Ко ри сник је мо гао да до да је аванс са истим 
бро јем два пу та;

21. Фак ту ре у ста ту су „Но ва“ се ни су при ка зи ва ле 
у ли сти из ла зних фак ту ра;

22. Да тум пла ћа ња на ко нач ном ра чу ну ко ји се 
од но си на да тум пла ћа ња аван са се по ме рао за је дан  
дан, кад се ра ди пре ко АПИ-ја;
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23. Гре шка код ре фе рен ци ра ња књи жног одо бре-
ња/за ду же ња на фак ту ру ко ја је у ЦРФ, а ни је у СЕФ;

24. Из нос фак ту ре је био –1 по сле асиг на ци је или 
от ка зи ва ња асиг на ци је;

25. На збир ној еви ден ци ји ПДВ, ПДВ ни је до бро 
об ра чу нат ако осно ви ца са др жи ци фру 2;

26. Ста ја ла је по гре шна по ру ка гре шке код из ла-
зне фак ту ре у ста ту су „На црт“;

27. Омо гу ћен је унос бро ја ра чу на по ши ља о ца 
без огра ни че ња бро ја ка рак те ра;

28. Из ме ње на је ло ги ка код ге не ри са ња УБЛ-а за 
ма тич ни број бу џет ских ко ри сни ка;

29. Омо гу ће но је до да ва ње аван са код по је ди нач-
не еви ден ци је ПДВ.

Скре ће мо па жњу на тач ку 18. на ве де ног спи-
ска ис прав ки у ко јој сто ји да је из вр ше на ис прав ка 
не по сто ја ња лин ка ка аван сним ра чу ни ма ко ји су 
ре ги стро ва ни у СЕФ. До мо мен та за кљу че ња овог 
бро ја  ча со пи са, ви ше пу та смо на де мо вер зи ји то 
по ку ша ва ли да про ве ри мо, али ни смо ус пе ли да 
се уве ри мо да се ау то мат ски ус по ста вља линк ка 
аван сним ра чу ни ма ко ји су еви ден ти ра ни у СЕФ. 
Док се овај не до ста так не от кло ни, по треб но је, 
при ли ком руч ног кре и ра ња еФак ту ре (за про мет 
ко ји је де ли мич но или аван сно пла ћен) по дат ке из 
ре ги стро ва ног аван сног ра чу на у од го ва ра ју ћа по ља 
уне ти руч но. Та да ће си стем из вр ши ти ис прав но 
по ве зи ва ње фак ту ре и аван сног ра чу на и тач но об-
ра чу на ти раз ли ку за пла ћа ње и раз ли ку ПДВ.

2. Измене у систему електронских фактура  
од 27. маја 2022. године

На сај ту https://www.efak tu ra.gov.rs/ 27. ма ја 2022. 
год. Ми ни стар ство фи нан си ја об ја ви ло је де та ље о 
но вој хит ној ис прав ци СЕФ) под озна ком 2.3.

Том при ли ком Ми ни стар ство је об ја ви ло ажу ри-
ра но ин тер но тех нич ко упут ство (вер зи ја од 27. ма ја 
2022. год2.) и ажу ри ра ну спе ци фи ка ци ју при ла го ђе не 
при ме не стан дар да EN 16931-1. 

Овим пу тем из вр ше на је укуп но 21 из ме на, и то: 
● До да то фил три ра ње по ста ту су „Сла ње“ на 

при ка зу свих фак ту ра по ши ља о ца, на ко ри снич ком 
ин тер феј су. Овим је омо гу ће но да ко ри сник при ли ком 
фил три ра ња ли сте из ла зних до ку ме на та мо же иза бра-
ти и ста тус „Сла ње“ и до би ти при каз фак ту ра ко је су 
тре нут но у про це су сла ња (де та љи: ИТУ, стр. 198);

● Омо гу ће но је от ка зи ва ње фак ту ре у ста ту су 
„Сла ње“. Овим је у СЕФ омо гу ће на ак ци ја „От ка жи“ 
на фак ту ри ко ја је ду же од 15 ми ну та у ста ту су „Сла-
ње“ (де та љи: ИТУ, стр. 202);

2  Не пре по ру чу је мо ко ри шће ње ове вер зи је упут ства (сем ако 
ко ри сник не же ли да се де таљ ни је упо зна са од ре ђе ном из ме-
ном) јер је на кон ње из да та но ва вер зи ја о ко јој смо пи са ли у 
тач ки 1. овог члан ка.

● Увоз из ла зних фак ту ра от пре ма њем UBL 
да то те ке – Про ме њен је „Re spon se body“ у при ме ру 
ме то де на стра ни ци 35. ИТУ;

● Увоз из ла зног UBL до ку мен та – Про ме њен 
је „Re spon se body“ у при ме ру ме то де на стра ни ци 37. 
ИТУ;

● Ком по нен те – ше ме – Mi ni In vo i ceD to – Про-
ши ре на је „Pro per ti es“ ли ста pur cha se In vo i ceId па ра-
ме тром на стра ни ци 119. ИТУ.

Оста ле ис прав ке:
● До дат је по да так о ЈБКЈС за по ши ља о ца и при-

ма о ца на ПДФ-у;
● Ко ли чи на у де та љи ма фак ту ре – до зво ље не су 

са да де ци мал не вред но сти; 
● Омо гу ће но да се пре ко API-a по ша ље Tax To tal 

и без ТаxSub to tal;
● Ис пра вље но је при ка зи ва ња да ту ма на ПДФ-у, 

уко ли ко је вре ме сла ња по сле 23:00; 
● До да те ин фор ма ци је ве за не за де та ље ПДВ 

став ки кад се ко ри сти API;
● Омо гу ће но је књи жно одо бре ње/за ду же ње за 

фак ту ру ко ја је ис ко ри сти ла ИД са прет ход не от ка за-
не фак ту ре;

● Омо гу ће но је сла ње књи жног за ду же ња са ко-
ли чи ном ве ћом од 9999; 

● Омо гу ћен је унос де ци ма ла код про цен ту ал них 
вред но сти по пу ста; 

● Омо гу ће но је ажу ри ра ње кон так та ком па ни је 
у по де ша ва њи ма; 

● API по зив за вра ћа ње ли сте ID-a фак ту ре про-
ши рен на све ста ту се фак ту ре;

● Омо гу ће но је отва ра ње до ку мен та у ста ту су 
„Сла ње;“ 

● Ажу ри ра на је ре ка пи ту ла ци ја аван са на ко-
ри снич ком ин тер феј су и ПДФ-у, уко ли ко ко ри сник 
кре и ра ну фак ту ру кроз ко ри снич ки ин тер фејс по ша ље 
пу тем API-а као XML; 

● Омогућенo је да ко ри сник уне се да тум про ме-
та из прет ход ног пе ри о да као да тум по чет ка осно ва 
осло ба ђа ња од ПДВ-а на ко ри снич ком ин тер феј су;

● Из ме не при ка за аван сног ра чу на на ПДФ-у: i. 
„Да тум до спе ћа“ из ме њен је у „Да тум аван сне упла те“,  
ii. „Укуп но за пла ћа ње“ из ме ње но је у „Из нос аван сне 
упла те за ПДВ“ , iii. Укло ње но: Ума ње на осно ви ца 
– сто па 10% , iv. Укло ње но: Укуп но ПДВ ума ње за 
аван се – сто па 10%  и v. Укло ње но: Укуп но за упла ту;

● Омо гу ће но је кре и ра ње фак ту ре ко ја се ре фе-
рен ци ра на аван сну фак ту ру из прет ход ног пе ри о да 
или ни је у СЕФ-у;

● Омо гу ће на је ре ги стра ци ја ви ше су бје ка та за 
по ре ске пу но моћ ни ке.

И на кон из вр ше них ис прав ки и до пу на у ма ју 
и ју ну ове го ди не си стем еФак ту ра и да ље са др жи 
зна ча јан број ба го ва и не у са гла ше но сти, па се мо гу 
оче ки ва ти ње го ве да ље из ме не и до пу не у на ред-
ном пе ри о ду.



 

АКТУЕЛНОСТИ У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ПРОПИСА  
О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ

У овом тек сту при ка за ни су ак ту ел ни про бле ми у 
ве зи са при ме ном про пи са о елек трон ском фак ту ри са њу 
и на ше ви ђе ње њи хо вог пре ва зи ла же ња. Фор ма члан-
ка су од го во ри на пи та ња ко ја су ко ри сни ци нај че шће 
по ста вља ли у ве зи са ра дом у СЕФ, а ко ја ни су об ра-
ђи ва на у на шим прет ход ним тек сто ви ма на ову те му.

1. Обавеза издавања авансног рачуна  
преко СЕФ када се промет десио  

у истом пореском периоду
За кон о елек трон ском фак ту ри са њу по мно гим 

пи та њи ма, на жа лост, ни је уса гла шен са За ко ном о 
ПДВ и Пра вил ни ком о ПДВ. У то ку ју на на ја вље но 
је об ја вљи ва ње Об ја шње ња Ми ни стар ства фи нан си ја 
у ве зи са при ме ном оба За ко на, а на ја вље не су и из-
ме не и до пу не про пи са о ПДВ, ка ко би се из вр ши ло  
њи хо во хар мо ни зо ва ње.

Чла ном 165. Пра вил ни ка о ПДВ је до зво ље но да 
ка да об ве зник ПДВ у истом по ре ском пе ри о ду при ми 
аван сну упла ту и из вр ши про мет до ба ра и услу га за ко ји 
је при мио аван сну упла ту, у том слу ча ју не ма оба ве зу 
из да ва ња ра чу на по осно ву при мље не аван сне упла те, 
већ са мо ра чу на за из вр ше ни про мет до ба ра и услу га.

Ме ђу тим, за раз ли ку од про пи са о ПДВ, ко ји до-
зво ља ва ју мо гућ ност да у слу ча ју ка да се при мље ни 
аванс и из вр ше ни про мет до ба ра и услу га де се у истом 
по ре ском пе ри о ду об ве зник ПДВ не ма оба ве зу да из да 
аван сни ра чун, већ са мо ра чун, За кон о елек трон ском 
фак ту ри са њу и пра те ћи про пи си ни су пред ви де ли 
та кву мо гућ ност. 

На ве би на ру ко ји је ор га ни зо ва ло Ми ни стар ство 
фи нан си ја 21. апри ла 2022. го ди не, ко ји је био по све ћен 
но вим функ ци о нал но сти ма у си сте му елек трон ских 
фак ту ра (и чи ји је сни мак до сту пан на адре си https://
www.efak tu ra.gov.rs/tekst/345/ve bi na ri.ph p), пред став ник 
овог Ми ни стар ства је на по ста вље но пи та ње од го во рио 
да не ће по сто ја ти оба ве за из да ва ња еА ван сног ра чу на 

ка да се про мет до ба ра и услу га де си у истом по ре ском 
пе ри о ду. Ме ђу тим, убр зо на кон то га Ми ни стар ство 
фи нан си ја је про ме ни ло пр во бит ни не зва нич ни став у 
прав цу да ће ипак по сто ја ти оба ве за из да ва ња аван сног 
ра чу на пре ко си сте ма елек трон ских фак ту ра, па чак 
и ка да се про мет де си у истом по ре ском пе ри о ду, из 
тог раз ло га што про пи си ма из обла сти елек трон ског 
фак ту ри са ња ни је пред ви ђе но та кво из у зе ће.

По сле дич но, у тре нут ном окру же њу СЕФ за 
при мље ни аванс су бјект еФак ту ри са ња има оба ве зу 
да пре ко си сте ма елек трон ских фак ту ра из да аван сни 
ра чун, и то чак и у си ту а ци ји ка да је у истом по ре ском 
пе ри о ду за об ра чу на ва ње ПДВ (ка лен дар ски ме сец 
или тро ме сеч је) из вр шен про мет до ба ра или услу га. 

У обра зло же њу при ли ком усва ја ња За ко на о елек-
трон ском фак ту ри са њу на ве де но је да се њи ме же ле 
по сти ћи сле де ћи ци ље ви: сма ње ње тро шко ва у об ра ди 
и чу ва њу фак ту ра, по ве ћа на на пла та ПДВ, ефи ка сни ја 
по ре ска кон тро ла, сма ње ње ад ми ни стра тив ног те ре та 
услед об ра де фак ту ра, убр за ње по слов них про це са и 
ау то ма ти за ци ја об ра де фак ту ра.

Уво ђе њем оба ве зе из да ва ња аван сног ра чу на у 
си ту а ци ји ка да је у истом пе ри о ду из вр шен про мет, 
чи ме се су спен ду ју од ре ђе не при ви ле ги је ко је по-
сто је у про пи си ма о ПДВ, овај За кон функ ци о ни ше 
у су прот но сти са про кла мо ва ним ци ље ви ма да се 
њи ме по стиг не сма ње ње ад ми ни стра тив ног те ре та 
услед об ра де фак ту ра и убр за ње по слов них про це са. 
У том сми слу смо над ле жном Ми ни стар ству под не ли 
пред лог да про пи си о е фак ту ри са њу, у овом до ме ну, 
уса гла се са про пи си ма о ПДВ.

Да ли ће то би ти из вр ше но у овом мо мен ту ни је 
по зна то и тре нут но за сва ки при мље ни аванс од су-
бјек та са ко јим по сто ји оба ве за раз ме не елек трон ских 
фак ту ра из да ва лац има оба ве зу из да ва ња елек трон ског 
аван сног ра чу на пре ко СЕФ, не за ви сно од чи ње ни це 
што ће мо жда ис пу ње ње уго вор не оба ве зе и ре а ли-
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за ци ја про ме та до ба ра и услу га по том аван су би ти у 
истом по ре ском пе ри о ду. На кон из вр ше ног про ме та 
из да је се елек трон ска фак ту ра и по ве зу је се са аван-
сним ра чу ном.

Ка да се из да је ко на чан ра чун, си стем омо гу ћа ва 
по ве зи ва ње са аван сним ра чу ном та ко што се у од го-
ва ра ју ће по ље (го во ри мо о руч ном уно су по да та ка) 
уне се број еви ден ти ра ног аван сног ра чу на. 

Ме ђу тим, у мо мен ту за кљу че ња овог бро ја си стем 
ни је вр шио тач но и пра вил но пре у зи ма ње по да та ка 
из аван сног ра чу на у ко нач ни ра чун и не вр ши пра-
ви лан ис пис по да та ка о из но су за пла ћа ње, аван сном 
и ко нач ном ПДВ и слич но.  Док се тај про грам ски 
не до ста так не от кло ни, по дат ке у од го ва ра ју ћи број 
аван сног ра чу на по треб но је руч но уно си ти у пра зна 
по ља ко ја се на ла зе ис под бро ја кон крет ног аван сног 
ра чу на. На кон руч ног уно са фи нан сиј ских по да та ка, 
си стем тач но и пра вил но ра чу на и при ка зу је фи нан-
сиј ске по дат ке у ко нач ном ра чу ну1. 

2. Одбијање послате електронске  
фактуре – поступање издаваоца

До би ли смо ви ше пи та ња о то ме шта је основ за 
од би ја ње елек трон ске фак ту ре по сла те пре ко СЕФ и 
ка ко из да ва лац тре ба да се по на ша у си ту а ци ји ка да је 
фак ту ра од би је на. У до ста слу ча је ва фак ту ре су од би-
је не из од ре ђе них фор мал них раз ло га, као што су: код 
при ма о ца из јав ног сек то ра не ви ди се ис пра ван ЈБЈКС, 
по гре шно је на ве ден да тум до спе ћа, при ма лац од би ја 
аван сну фак ту ру да не би био ду пло за ду жен у ЦРФ. . .

На во ди мо два слу ча ја пи та ња као илу стра ци ју 
(ма да њи ма ли ста ни је ис цр пље на и овај од го вор по-
кри ва ши ри спек тар си ту а ци ја од би ја ња фак ту ре, а не 
са мо на ова два из пи та ња):

● Мо ли мо вас да нам ка же те ка ко по сту пи ти у 
сле де ћој си ту а ци ји: елек трон ска фак ту ра је од би је на 
од стра не куп ца, а као раз лог је на ве де но да не са др жи 
ЈБКЈС. Тај број се ау то мат ски ге не ри ше и ни је нам ја-
сно ка ко га бу џет ски ко ри сник не ви ди, али је фак ту ра 
са да у ста ту су од би је на. Ка ко са да по сту пи ти? Да ли 
се по сто је ћа фак ту ра у на шем си сте му стор ни ра и из-
да је но ва и та но ва се по но во ре ги стру је пре ко пор та ла 
СЕФ? У на шем слу ча ју та фак ту ра би би ла иден тич на 
прет ход ној, са мо би у па пир ној фор ми са др жа ла по ред 
ПИБ и ма тич ни број, а још и ЈБКЈС.

● С об зи ром на то да пре ма Пра вил ни ку о еле мен-
ти ма елек трон ске фак ту ре да тум до спе ћа ни је оба ве зан 
еле мент, да ли окол ност да је по гре шан да тум до спе ћа 
мо же  би ти основ за од би ја ње ефак ту ре и ка ко из да-
ва лац тре ба да се по на ша у том слу ча ју (стор ни ра ње 
од би је не па из да ва ње но ве фак ту ре и сл)?

За ко ном о елек трон ском фак ту ри са њу је у чла ну 
10.  про пи сан рок за при хва та ње или од би ја ње фак ту-
ре, али ни су про пи са ни раз ло зи ка да при ма лац мо же 
из вр ши ти од би ја ње фак ту ре. Ти раз ло зи су ин тер на 

1  У до ку мен ту Ми ни стар ства фи нан си ја о де та љи ма но ве хит не 
ис прав ке СЕФ 2.4 од 10. ју на 2022. у тач ки 18. на ве де на је ис-
прав ка ко ја се ти че то га да линк за аван се ре ги стро ва не у СЕФ 
ни је ра дио. До мо мен та за кљу че ња овог бро ја, у де мо вер зи ји 
си сте ма, ни смо ус пе ли да се уве ри мо да је ова ис прав ка из вр ше на.

ствар при ма о ца фак ту ре ко ји има пра во да са мо стал но 
или у до го во ру са из да ва о цем од лу чу је да ли ће из да ту 
фак ту ру при хва ти ти или од би ти. 

У том сми слу, уко ли ко из да та фак ту ра са др жи 
од ре ђе ни фор мал ни не до ста так и гре шку, ни је за бра-
ње но да при ма лац исту мо же од би ти из тог раз ло га. 

Нај јед но став ни ји по сту пак би био да при ма лац 
прет ход но кон так ти ра из да ва о ца и оба ве сти га о овом 
фор мал ном про пу сту, па да за тим из да ва лац пре ко 
си сте ма елек трон ских фак ту ра из вр ши от ка зи ва ње 
по сла те фак ту ре, на кон че га из да ва лац из да је но ву 
фак ту ру у ко јој је ис пра вље на ре кла ми ра на гре шка.  У 
слу ча ју от ка зи ва ња пр во бит но по сла те фак ту ре СЕФ 
до зво ља ва из да ва ње но ве фак ту ре под истим бро јем 
као што је био број от ка за не, с том раз ли ком да ће код 
из да ва о ца та ква фак ту ра до би ти озна ку ду пли кат, док 
се код из да ва о ца до да так да је до тич на фак ту ра ду-
пли кат у тре нут ној вер зи ји апли ка ци је не по ја вљу је.

До 9. ју на 2022. год. ни је по сто ја ла мо гућ ност 
стор ни ра ња од би је не фак ту ре, већ је стор ни ра ње мо-
гло да се из вр ши са мо за фак ту ру ко ја је при хва ће на. 

Ме ђу тим, од 10. ју на 2022. СЕФ до зво ља ва стор ни-
ра ње и од би је не елек трон ске фак ту ре, што смо на ве ли 
у по себ ном члан ку у овом бро ју ча со пи са. За хва љу ју ћи 
то ме, од овог да ту ма по сто ји и мо гућ ност стор ни ра ња 
не са мо на кон при хва та ња, већ и у слу ча ју од би ја ња 
фак ту ре, а због уо ча ва ња од ре ђе не гре шке и по тре бе 
за ње ном ис прав ком. 

У слу ча ју да је из вр ше но стор ни ра ње из да те 
фак ту ре, па из да ва ње но ве, си стем не до зво ља ва да 
се но ва фак ту ра из да по истим бро јем као стор ни ра на 
(по ја вљу је се упо зо ре ње да број фак ту ре већ по сто ји), 
већ мо ра да се из да под дру гим бро јем фак ту ре. 

Уко ли ко по сто ји по тре ба број ча ног по ве зи ва ња 
стор ни ра не и но ве фак ту ре, то се мо же по сти ћи та ко 
да се на број стор ни ра не фак ту ре до да од ре ђе ни пре-
фикс или су фикс. При ме ра ра ди, ако је стор ни ра на 
фак ту ра под бро јем 111/2022, но ва фак ту ра ко јом се 
ис пра вља, од но сно за ме њу је стор ни ра на мо же се из-
да ти под бро јем 111/2022КОР. 

Ако је од би је на и стор ни ра на фак ту ра има ла у 
свом на зи ву део на пи сан ћи ри лич ним (или ла ти нич-
ним) пи смом, но ва фак ту ра мо же да се из да под истим 
бро јем, с тим да тек сту ал ни део фак ту ре са др жи иста 
сло ва и озна ке као стор ни ра на али на су прот ном, тј. 
ла ти нич ном (или ћи ри лич ном) пи сму. Нпр., ако је из-
да та фак ту ра под бро јем БГ 2022/15, ко ја је од би је на 
и стор ни ра на, у тре нут ној про дук ци ји, мо же се из да ти 
но ва за мен ска фак ту ра под бро јем BG 2022/15.

Ка да се од би је на фак ту ра стор ни ра, у си сте му се 
њен ста тус ме ња из од би је на у стор ни ра на. У слу ча ју 
стор ни ра ња и из да ва ња но ве ко рек тив не фак ту ре тре-
ба по сту пи ти на на чин про пи сан чла ном 44. За ко на о 
ПДВ (ви ше о то ме у на став ку од го во ра). 

Ко ја од на ве де них оп ци ја ће се ко ри сти ти оста-
вље но је до го во ру из ме ђу уче сни ка у про ме ту, као и 
ин тер ној од лу ци при ма о ца фак ту ре. 

Што се ти че по сту па ња из да ва о ца елек трон-
ске фак ту ре ко ју је при ма лац од био, оно ни је бли же 
про пи са но За ко ном о елек трон ском фак ту ри са њу и 
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пра те ћим про пи си ма. Ка ко ће се по сту пи ти за ви си од 
кон крет них раз ло га од би ја ња, да ли је раз лог од би ја ња 
осно ван или нео сно ван и ка кву од лу ку је по во дом то га 
до не ло овла шће но ли це из да ва о ца.

У слу ча ју од би ја ња при ма лац је оба ве зан да у 
по ље за ко мен тар уне се раз лог од би ја ња ко ји ће код 
из да ва о ца ви ди ви дљив уз ту фак ту ру. На осно ву та-
мо на ве де них ин фор ма ци ја, као и на осно ву до дат них 
ин фор ма ци ја ко је тре ба при ба ви ти те ле фо ном, меј лом 
или на дру ги на чин (ако ко мен тар о од би ја њу ни је до-
во љан за раз у ме ва ње), од го ва ра ју ће ли це из да ва о ца 
од лу чу је да ли је раз лог за од би ја ње из да те фак ту ре 
осно ван или ни је осно ван, да ли је при хва тљив или 
не при хва тљив и да ли ће се од би ја ње ува жи ти или не 
и ка ко ће се у кон крет ном слу ча ју да ље по сту пи ти.

Ако је од би ја ње нео сно ва но (из раз ло га што су 
до бра и услу ге ис по ру че ни/пру же ни у скла ду са уго-
вор ним кла у зу ла ма, на вре ме и у од го ва ра ју ћем ква-
ли те ту, а по сла та фак ту ра је фор мал но и са др жин ски 
ис прав на и не са др жи ни ка кву гре шку у по гле ду це не, 
ко ли чи не, вред но сти, опи са, иден ти фи ка ци о них по да-
та ка и сл.) из да ва лац ни је ду жан да вр ши би ло ка кву 
ко рек ци ју по сла те фак ту ре. 

Ако сма тра да је од би ја ње нео сно ва но, из да ва лац 
мо же по кре ну ти по сту пак на пла те по тра жи ва ња из-
вр шним, од но сно суд ским пу тем. У скла ду са чла ном 
8. За ко на о елек трон ском фак ту ри са њу, елек трон ска 
фак ту ра, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је по сту пак 
из вр ше ња, пред ста вља ве ро до стој ну ис пра ву ако је од 
стра не из да ва о ца елек трон ске фак ту ре или ин фор ма-
ци о ног по сред ни ка у ње го во име по сла та при ма о цу 
елек трон ске фак ту ре пре ко си сте ма елек трон ских фак-
ту ра. Пре ма чла ну 10. став 5. истог За ко на елек трон ска 
фак ту ра сма тра се до ста вље ном у тре нут ку из да ва ња 
у скла ду са овим за ко ном. Дру гим ре чи ма, за по кре-
та ње из вр шно-суд ског по ступ ка, при хва та ње фак ту ре 
од стра не при ма о ца ни је по тре бан чин. До вољ но је да 
је из да ва лац из дао фак ту ру, што под ра зу ме ва да ју је 
по слао при ма о цу пре ко си сте ма е фак ту ра. Оста је да 
се суд ска прак са при ла го ди овим но вим окол но сти ма.

Чла ном 40. За ко на о из вр ше њу и обез бе ђе њу 
про пи са но је да се ре ше ње о из вр ше њу до но си на 
осно ву из вр шне или ве ро до стој не ис пра ве. У скла ду 
са чла ном 52. став 2. тач ка 3) истог за ко на, ра чун са 
от прем ни цом или дру гим пи сме ним до ка зом о то ме 
да је из вр шни ду жник оба ве штен о ње го вој оба ве зи 
сма тра се ве ро до стој ном ис пра вом за свр ху до но ше ња 
ре ше ња о из вр ше њу на осно ву ве ро до стој не ис пра ве. 
До дат но, чла ном 53. овог за ко на ве ро до стој на ис пра ва 
по доб на је да се на осно ву ње до не се ре ше ње о из-
вр ше њу на осно ву ве ро до стој не ис пра ве ако са др жи 
по дат ке о из вр шном по ве ри о цу и из вр шном ду жни ку 
и пред мет, вр сту, обим и до спе лост оба ве зе из вр шног 
ду жни ка. Елек трон ска фак ту ра се увек мо же од штам-
па ти и пре до чи ти као пи сме ни до каз, а и би ће до ступ на 
и на са мом пор та лу у про пи са ним ро ко ви ма чу ва ња 
(трај но, ми ни мум 10 го ди на).

У слу ча ју нео сно ва ног од би ја ња из да ва лац тре ба 
на осно ву из да те а не при хва ће не фак ту ре, да књи жи 
по тра жи ва ње, при ход, оба ве зу за ПДВ, из лаз за ли ха и 

тро шко ве про да те ро бе (или дру ге пра те ће рас хо де). На 
кра ју из ве штај ног пе ри о да, тј. при ли ком са ста вља ња 
фи нан сиј ских из ве шта ја из да ва лац це ни на пла ти вост 
по тра жи ва ња и по тре бу за вр ше њем ис прав ке или от-
пи са по тра жи ва ња услед окол но сти да из да ва лац ни је 
при хва тио фак ту ру, чи ме се из ја снио да нај ве ро ват ни је 
не ма на ме ру да је пла ти.

Уко ли ко сма тра да је фак ту ра од би је на из објек-
тив них и осно ва них раз ло га јер, нпр., са др жи од ре ђе ну 
гре шку (фор мал ну или са др жин ску), из да ва лац мо же 
пре ко СЕФ из да ти но ву фак ту ру. Као што смо ис та кли, 
стор ни ра ње, у сми слу про пи са о елек трон ском фак ту-
ри са њу,  ни је би ло мо гу ће до 9. ју на 2022.,  али га од 
10. ју на 2022. си стем ипак до зво ља ва. Но ва за мен ска 
фак ту ра за од би је ну стор ни ра ну не мо же да се из да под 
истим бро јем као од би је на, али до да ва њем пре фик са 
или су фик са уз број од би је не фак ту ре на број но ве 
фак ту ре  или за др жа ва њем истог тек сту ал ног те ла у 
бро ју фак ту ре са про ме ном пи сма (ћи ри ли ца уме сто 
ла ти ни це или обр ну то) мо же се на пра ви ти по ве зни ца  
из ме ђу њих.

По на шем ми шље њу, из да ва ње но ве елек трон ске 
фак ту ре, као за ме не за од би је ну по гре шну фак ту ру, ка да 
је очи то да ни је из вр шен ни ка кав но ви про мет до ба ра 
и услу га, је сте стор ни ра ње фак ту ре (ра ди ис пра вља-
ња гре шке) и у сми слу За ко на о ПДВ. То јест, мо же 
се по сту пи ти на на чин пред ви ђен тим чла ном, тј. од 
куп ца при ба ви ти до ку мент о не ко ри шће њу прет ход ног 
по ре за или ко рек ци ји ко ри шће ног прет ход ног по ре за 
на осно ву од би је не фак ту ре. Пред мет ни до ку мент у 
са да шњем об ли ку СEФ ни је мо гу ће до ста ви ти пре ко 
овог си сте ма, већ у штам па ном или елек трон ском 
об ли ку из ван СЕФ. За тим се пре ко СЕФ из да је но ва 
за мен ска фак ту ра уз ко ју тре ба до да ти на по ме ну да се 
истом за ме њу је од би је на и стор ни ра на фак ту ра. Тре-
ба ста ви ти број и да тум пр во бит не фак ту ре и оста ле 
ин фор ма ци је бит не за на гла ша ва ње да ни је на стао 
но ви про мет. При ме ра ра ди, у но ви ра чун до да је се 
на по ме на „Овимрачуномсезамењујепретходноиз
датирачунбр.___чијиједатумиздавања___којије
одбијенисториранзбог___“.

Из да ва лац и при ма лац тре ба да књи же са мо но ву 
за мен ску фак ту ру (ко ја ни је из да та за но ви про мет, већ 
као ко рек ци ја због гре шке), а пр во бит ну фак ту ру ко ја је 
због од ре ђе не гре шке од би је на и стор ни ра на не тре ба 
књи жи ти, а ако је књи же на, од би је ну фак ту ру тре ба 
ин тер но стор ни ра ти у по слов ним књи га ма и дру гим 
еви ден ци ја ма из да ва о ца и при ма о ца.

Ако на по ме на на но вој фак ту ри ни је до вољ на за 
са гле да ва ње раз ло га ис прав ке, пре по ру чу је мо да се 
на пра ви не ка слу жбе на бе ле шка о окол но сти ма из да-
ва ња но ве фак ту ре, ка ко би у слу ча ју по ре ске кон тро ле 
над ле жном ор га ну мо гле да се до ка жу и до ку мен ту ју 
усме не тврд ње и на по у здан на чин обра зло же раз лог 
и по вод из вр ше ног по сту па ња. Нај ва жни ја окол ност 
је та да ни су из вр ше на два про ме та и да за то ПДВ не 
тре ба да бу де два пу та об ра чу нат, а по ре ске чи ње ни це 
тре ба да се утвр ђу ју, пре све га, на осно ву су шти не, а 
не са мо на осно ву фор ме (фа мо зно на че ло фак ти ци-
те та из ЗПППА).
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3. Отказивање задужења у ЦРФ у случајевима 
издавања авансног рачуна и електронске  

фактуре преко СЕФ за које је дужник из јавног 
сектора претходно извршио плаћање  

по понуди/профактури
10. ју на 2022. на сај ту о е фак ту ра ма над ле жно 

Ми ни стар ство је об ја ви ло сле де ће оба ве ште ње:
„Инструкцијазасвекорисникејавнихсредста

вакојиводесвојеподрачунеуоквируконсолидованог
рачунатрезораРепубликеСрбијеисвојаплаћањаиз
вршавајууоквируплатногсистемаУправезатрезор:

Приликомплаћањапопрофактури(понуди)неоп
ходнојекориститишифруплаћања290–другетран
сакције,аупозивунабројодобрењаобавезнојенаве
ститачанбројпрофактуре(понуде).

Инструкцијазаиздавањеелектронскефакту
ре/аванснефактуреплаћененаосновупрофактуре
(понуде):

Издавалацелектронскефактуре/аванснефак
туреуобавезиједауодговарајућепољеусистему
електронскихфактура(бројнаруџбенице/бројфакту
ре/бројпонуде)унесебројпрофактуре(понуде)иден
тичанономенаосновукојејеизвршеноплаћање.

Инструкцијазаоперацијуотказазадужења
дужника:

Издавалацелектронскефактуре(поверилац)у
обавезиједауцентралномрегиструфактураизвр
шиоперацијуотказазадужењадужника,какосеисти
небипоновозадужиозаизноскојивећизмиренпо
претходноиздатојпрофактури(понуди).

Важнанапомена:Операцијаотказазадуже
њадужникауцентралномрегиструфактура,не
производиникакводејствонаиздатуелектронску
фактурууСистемуелектронскихфактура.“

Слич но оба ве ште ње из да то је 6. ма ја 2022. год. (о 
ње му смо пи са ли у ПС 10/2022, стр. 21–22), а до дат ни 
мо ме нат је да ко ри сник е фак ту ра, ко ји је по ве ри лац 
у ко мер ци јал ној тран сак ци ји са су бјек том јав ног 
сек то ра ко ји пла ћа ње вр ши пре ко плат ног си сте ма 
Тре зо ра, тре ба да на кон из да ва ња аван сне фак ту-
ре, од но сно фак ту ре пре ко СЕФ  у ЦРФ из вр ши 
от ка зи ва ње за ду же ња ду жни ка из јав ног сек то ра. 
Опе ра ци ја от ка за за ду жи ва ња ду жни ка у ЦРФ ко ју 
вр ши по ве ри лац је оба ве зна, ка ко се ње гов ду жник не 
би по но во за ду жио за из нос ко ји је прет ход но пла тио 
по ра ни је из да тој по ну ди/про фак ту ри. У са мом СЕФ 
из да ва лац фак ту ре не тре ба да вр ши ни ка кве ко рек тив не 
рад ње јер от ка зи ва ње за ду же ња у ЦРФ не про из во ди 
ни ка кво прав но деј ство и не оста вља ни ка кве по сле-
ди це у си сте му елек трон ских фак ту ра. 

Све оста ло оста је исто ка ко је на ве де но у прет-
ход ној ин струк ци ји од 6. ма ја 2022. год. – при ли ком 
пла ћа ња по по ну ди/про фак ту ри ко ри сти се ши фра 
290, а у по зив на број одо бре ња пла ти лац упи су је број 
по ну де/пред ра чу на, по ве ри лац при ли ком из да ва ња 
аван сне и ко нач не фак ту ре оба ве зно мо ра у од го ва-
ра ју ће по ље у СЕФ да уне се број по ну де/про фак ту ре/
на руџ бе ни це, оба ве зно се у СЕФ из да ју и аван сни и 
ко нач ни ра чун итд.

4. Електронске фактуре које су издате 7. јуна 
2022. у периоду од 16–20 часова,  
а које су остале у статусу слања

8. ју на 2022. год. на адре си https://www.efak tu ra.
gov.rs/ Ми ни стар ство је об ја ви ло сле де ће оба ве ште ње 
ко ри сни ци ма си сте ма елек трон ских фак ту ра:

„Поштовани,уколикостедана07.06.2022.године
упериодуод16.00до20.00ималипроблемприликом
слањафактура,наначиндасувашеизлазнефакту
реосталетрајноустатусу"слање"неопходноједа
поновитеслањеовихфактура.

Уколикостеоваквефактуреумеђувременуот
казали,молимоВасдапоновокреиратеистефакту
реидаихпошаљетепутемСистемаелектронских
фактура“.

Пре ма то ме, уко ли ко је из да ва лац пре ко си сте-
ма елек трон ских фак ту ра (СЕФ) из дао елек трон ску 
фак ту ру 7. ју на 2022. год. у пе ри о ду од 16–20 ча со ва 
и иста ни је при мље на од стра не при ма о ца, већ је 
оста ла у ста ту су „сла ње“, по треб но је да из да ва лац 
по но во по ша ље та кву фак ту ру. 

Из да ва ње по но вље не фак ту ре вр ши се под дру-
гим бро јем фак ту ре (ни је мо гу ће са истим бро јем као 
пр во бит на), с тим да из да ва лац мо же (ни је оба ве зно) 
на број фак ту ре ко ја је оста ла у ста ту су сла ње до да 
од ре ђе ни су фикс или пре фикс ка ко би се ове две фак-
ту ре на тај на чин по ве за ле уко ли ко евен ту ал но тре ба 
да се до ка же да ни су из вр ше на два про ме та до ба ра и 
услу га, па да се из тог раз ло га не би два пу та об ра чу-
нао ПДВ. Пр во бит но из да ту фак ту ру, ко ја је оста ла у 
ста ту су сла ње, при ма лац ни је ни при мио, ни ви део 
на пор та лу еФак ту ра, па сма тра мо да ни је по треб но 
при ба вља ти би ло ка кав до ку мент о не ко ри шће њу, 
од но сно ис прав ци прет ход ног по ре за у сми слу чла на 
44. За ко на о ПДВ. На свом при мер ку по но вље не фак-
ту ре мо же се до да ти на по ме на или слу жбе на бе ле шка 
да се но ва фак ту ра из да је услед тех нич ког про бле ма 
у са мом СЕФ ко ји је 7. ју на 2022. у пе ри о ду од 16–20 
ча со ва оне мо гу ћио да из да та фак ту ра бу де про сле ђе на 
при ма о цу и трај но је оста ла у ста ту су сла ње.

Дру га мо гућ ност је да из да ва лац из вр ши от-
ка зи ва ње фак ту ре ко ја је оста ла у ста ту су сла ње. 
Уко ли ко се из вр ши от ка зи ва ње фак ту ре, мо гу ће је 
по но вље ну фак ту ру из да ти под истим бро јем као и 
пр во бит ну. Та да у си сте му код при ма о ца но ва фак ту ра 
до би ја до да так да је ду пли кат, док се код из да ва о ца не 
по ја вљу је ин ди ка ци ја о ду пли ка ту. На кон от ка зи ва ња 
кре и ра се и из да је но ва фак ту ра и по сту па се на на чин 
на ве ден у прет ход ном па су су.

Из да ва лац у по слов ним књи га ма и ПДВ еви ден-
ци ји тре ба да књи жи са мо но ву фак ту ру ко ју је из дао 
и ко ју је при ма лац при мио, док пр во бит на фак ту ра 
ко ја је, услед си стем ских раз ло га ко ји су из ван ути ца ја 
из да ва о ца, трај но оста ла у ста њу сла ња, не тре ба да 
се књи жи, ни ти за во ди у по ре ске еви ден ци је. Ако је 
софт вер та ко про јек то ван да ни је мо гу ће из бе ћи еви-
ден ти ра ње не по сла те фак ту ре, та да тре ба из вр ши ти 
стор ни ра ње из вр ше них књи же ња по пр вој фак ту ри.
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5. (Не)постојање идентификационе ознаке на 
електронској фактури

Јед но од уче ста лих пи та ња од по чет ка при ме не 
За ко на о елек трон ском фак ту ри са њу би ло је и не по-
сто ја ње иден ти фи ка ци о не озна ке на елек трон ској 
фак ту ри ко ја се руч но уно си на пор та лу еФак ту ра и 
оба ве зност обез бе ђи ва ња овог по да тка.

При ме ра ра ди, јед но од та квих је сле де ће пи та ње:
● При ли ком уно са фак ту ре у СЕФ не по сто ји 

мо гућ ност уно са иден ти фи ка ци о не озна ке ли ца ко је 
је из ра ди ло фак ту ру. Ка ко се он да еФак ту ра сма тра 
ва лид ном ра чу но вод стве ном ис пра вом, од но сно шта 
се сма тра иден ти фи ка ци о ном озна ком ли ца за из ра ду 
фак ту ра? На ко ји на чун је За кон о елек трон ском фак ту-
ри са њу ускла ђен са чл. 9. и 10. За ко на о ра чу но вод ству?

По чет ком фе бру а ра ове го ди не ука за ли смо Ми-
ни стар ству фи нан си ја на по тре бу да се пре и спи та ју 
од ред бе по сто је ћег За ко на о ра чу но вод ству у до ме ну 
ра чу но вод стве них ис пра ва, а на ро чи то оне ко је зах-
те ва ју да на ра чу но вод стве ној ис пра ви бу ду на ве де ни 
пот пис, елек трон ски пот пис или иден ти фи ка ци о на 
озна ка овла шће ног/од го вор ног ли ца, а због при ме не 
За ко на о елек трон ском фак ту ри са њу. У по тре би ре-
де фи ни са ња тих од ре да ба од лу чи ће Ми ни стар ство 
фи нан си ја. 

Сва ка елек трон ска фак ту ра по сла та пре ко зва нич-
ног др жав ног пор та ла за раз ме ну еФак ту ра до би ја свој 
иден ти фи ка ци о ни број, елек трон ски пе чат и вре мен ски 
жиг ко је си стем еФак ту ра сам ге не ри ше и из ко јих се 
мо гу у сва ком мо мен ту на пор та лу и у при ка зу фак ту ре 
ви де ти да тум и вре ме ге не ри са ња. 

Та ко ђе, на пор та лу по сто ји и по ље Исто ри ја. 
Кли ком на исто мо же се ви де ти ко је ли це је до тич ну 
фак ту ру по сла ло, пре гле да ло, одо бри ло, од би ло и 
слич но, у ко је вре ме и на тај на чин. Мо же се из вр ши-
ти иден ти фи ка ци ја осо ба ко је су уче сто ва ле у об ра ди 
до тич не фак ту ре. На овај на чин, ода би ром ико ни це са 
сим бо лом ча сов ни ка, ко ри сник мо же ви де ти све про-
ме не из вр ше не на до ку мен ту до тог мо мен та.

Са мим тим, елек трон ска фак ту ра по сла та пре ко 
СЕФ сма тра се ва лид ном и са ста но ви шта За ко на о 
ра чу но вод ству. Мо гу ће је пу тем по ља за по ру ку или 
по ља за ко мен тар до пу ни ти са др жај елек трон ске фак-
ту ре и по да ци ма о име ну и пре зи ме ну од го вор ног/
овла шће ног ли ца из да ва о ца, а ако се фак ту ре учи та ва ју 
као XML до ку мен ти,  из соп стве ног ра чу но вод стве-
ног софт ве ра или се ко ри сти при ступ по мо ћу АПИ, у 
са мим ин тер ним еле мен ти ма та квог до ку мен та мо гу 
се пред ви де ти по да ци о иден ти фи ка ци о ној озна ци.

Уко ли ко из да ва лац ви ше не ће ко ри сти ти име и 
пре зи ме или фак си мил као иден ти фи ка ци о ну озна ку 
у сво јим фак ту ра ма ко је из да је пре ко СЕФ, мо же про-
ме ни ти од го ва ра ју ћу од ред бу оп штег ак та о ра чу но-
вод ству ко јом је то ра ни је би ло пред ви ђе но. По зна то 
је да се тип и вр ста иден ти фи ка ци о не озна ке ко ју ће 
прав но ли це/пред у зет ник ко ри сти ти уре ђу је оп штим 
ак том о ра чу но вод ству, па у том сми слу то ви ше не 
мо ра да бу де име и пре зи ме, пот пис и сл. из раз ло га 
што еФак ту ра са др жи елек трон ски пе чат и вре мен ски 

жиг, као и мо гућ ност иден ти фи ка ци је од го ва ра ју ћих 
ли ца у об ра ди.

Ука зу је мо и на то да на кон што је пре ко СЕФ до ку-
мент по слат ко ри сни ку, до ступ на му је оп ци ја пре у зми 
пот пис. По мо ћу ове оп ци је ко ри сник мо же пре у зе ти 
фак ту ру са ди ги тал ним пе ча том и Ti me Stampом. Ко-
ри сник ће пре у зе ти ЗИП да то те ку са два до ку мен та, 
је дан је ори ги нал но до ку мент у XМЛ фор ма ту, а дру ги 
је сам пот пис и Ti me Stamp. 

6. Валидност фискалног рачуна  
као рачуноводствене исправе за потребе  

књижења, права на одбитак претходног пореза 
и признавања расхода у пореском билансу

Зна тан број пи та ња по ста вљен је у ве зи са ти ме 
да ли ће фи скал ни ра чу ни из да ти пре ко елек трон ских 
фи скал них уре ђа ја би ти ва лид не ра чу но вод стве не ис-
пра ве, не са мо због пра ва на прет ход ни по рез, већ и са 
ста но ви шта при хва тљи во сти за књи же ње (у кон тек сту 
За ко на о ра чу но вод ству) и до ку мен то ва но сти тро шко ва 
(из угла За ко на о по ре зу на до бит). Зеб ња по сто ји због 
не по сто ја ња пот пи са из да ва о ца на фи скал ном ра чу ну 
или дру ге иден ти фи ка ци о не озна ке (нпр., име и пре зи-
ме овла шће не осо бе из да о а ца) као јед ног од оба ве зних 
еле ме на та ра чу но вод стве не ис пра ве.

Пра вил ни ком о ПДВ је (у чла ну 198. став 4) 
про пи са но да се фи скал ни ра чун ко ји из да је об ве зник 
ПДВ ко ји еви ден ти ра про мет до ба ра и услу га пре ко 
елек трон ског фи скал ног уре ђа ја, у скла ду са про пи си-
ма ко ји ма се уре ђу је фи ска ли за ци ја, сма тра ра чу ном 
у сми слу За ко на о ПДВ.

Овим Пра вил ни ком је, та ко ђе (у чла ну 198. ст. 
6–7), про пи са но да ако је за про мет до ба ра и услу га 
из дат фи скал ни ра чун у скла ду са про пи си ма ко ји ма 
се уре ђу је фи ска ли за ци ја, ко ји се сма тра ра чу ном у 
скла ду са За ко ном, об ве зник ПДВ мо же да из да и ра-
чун у ко јем не ис ка зу је по дат ке из чла на 42. став 4. тач. 
6)–10) За ко на, већ ис кљу чи во по да так о укуп ном из но су 
на кна де за тај про мет и да та кав ра чун из ста ва 6. овог 
чла на са др жи и по да так о бро ју фи скал ног ра чу на.

Има ју ћи у ви ду ци ти ра не од ред бе, фи скал ни ра чун 
ко ји је пре ко елек трон ског фи скал ног уре ђа ја из дао 
про да вац, тј. об ве зник ПДВ ко ји је из вр шио про мет 
до ба ра и услу га у скла ду са про пи си ма о фи ска ли за-
ци ји (на на чин про пи сан За ко ном о фи ска ли за ци ји и 
Пра вил ни ком о вр ста ма фи скал них ра чу на, ти по ви ма 
тран сак ци ја, на чи ни ма пла ћа ња, по зи ва њу на број 
дру гог до ку мен та и по је ди но сти ма оста лих еле ме на та 
фи скал ног ра чу на), а ко ји са др жи ПИБ прав ног ли ца/
пред у зет ни ка – куп ца, тј. ко ри сни ка ис по ру че них 
до ба ра и при мље них услу га, је у сми слу про пи са о 
ПДВ из јед на чен за кла сич ним („го то вин ским“) ПДВ 
ра чу ном и као та кав до ку мент про из во ди исте по ре ске 
по сле ди це (ка ко у по гле ду по ре ских оба ве за, та ко и 
у по гле ду по ре ских пра ва) за из да ва о ца и при ма о ца. 

Прав но ли це/пред у зет ник ко ме је фи скал ни ра чун 
ула зни до ку мент при ли ком на бав ке до ба ра и услу га, 
а ко ји са др жи ПИБ куп ца – об ве зни ка ПДВ, мо же на 
осно ву истог оства ри ти пра во на од би так прет ход-
ног по ре за (на рав но, уз ис пу ње ње оп штих усло ва за 
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од би так прет ход ног по ре за про пи са них чла ном 28. 
За ко на о ПДВ). 

Фи скал ни ра чун ко ји са др жи ПИБ при ма о ца 
пред ста вља ва лид ну ра чу но вод стве ну ис пра ву за 
књи же ње у сми слу За ко на о ра чу но вод ству, ка ко за 
из да ва о ца, та ко и за при ма о ца.

Фи скал ни ра чун из дат пре ко елек трон ског фи-
скал ног уре ђа ја об у хва та све по дат ке по треб не за 
књи же ње у по слов ним књи га ма, та ко да се из ње га 
не дво сми сле но мо гу са зна ти основ, вр ста и са др жај 
по слов не про ме не, чи ме за до во ља ва усло ве про пи са не 
чла ном 9. став 2. За ко на о ра чу но вод ству за ва лид ност 
ра чу но вод стве не ис пра ве. 

За ко ном о ра чу но вод ству је у чла ну 10. ст. 1–3. 
та ко ђе про пи са но да је ли це ко је са ста вља ра чу но вод-
стве ну ис пра ву од го вор но за исти ни тост и пот пу ност 
по да та ка у ис пра ви, за ње ну ра чун ску тач ност и да она 
ве ро до стој но при ка зу је на ста лу по слов ну про ме ну.

Ли це из ста ва 1. овог чла на сво јим пот пи сом, од-
но сно дру гом иден ти фи ка ци о ном озна ком (утвр ђе ном 
оп штим ак том ко јим прав но ли це, од но сно пред у зет ник 
уре ђу је ор га ни за ци ју ра чу но вод ства) по твр ђу је ра чун-
ску тач ност и ве ро до стој ност ра чу но вод стве не ис пра ве.

Ра чу но вод стве на ис пра ва, са ста вље на као елек-
трон ски за пис, са др жи пот пис или дру гу иден ти фи-
ка ци о ну озна ку од го вор ног ли ца, од но сно ли ца овла-
шће ног за из да ва ње ра чу но вод стве не ис пра ве, од но сно 
елек трон ски пот пис у скла ду са за ко ном.

Овом од ред бом За ко на о ра чу но вод ству  про пи са-
но је да сва ка ра чу но вод стве на ис пра ва тре ба да са др жи 
од ре ђе ну ва ли да ци ју од стра не од го вор ног/овла шће-
ног ли ца у об ли ку пот пи са, елек трон ског пот пи са или 
иден ти фи ка ци о не озна ке до тич ног ли ца, а за ко ју од 
ових мо гу ћих оп ци ја за ва ли да ци ју ће се опре де ли ти, 
из да ва лац то уре ђу је оп штим ак том о ра чу но вод ству.

Фи скал ни ра чун мо же (а не мо ра) да са др жи име и 
пре зи ме ка си ра (што пред ста вља за до во ља ва ње усло ва 
у по гле ду иден ти фи ка ци о не озна ке), али сва ка ко оба-
ве зно са др жи QR код, а овај дво ди мен зи о нал ни бар-код 
са др жи све еле мен те елек трон ског пот пи са ка да се 
фи скал ни ра чун штам па или хи пер линк за ве ри фи-
ка ци ју ка да се фи скал ни ра чун из да је у елек трон ској 
фор ми. Са мим тим, чак и ка да фи скал ни ра чун не 
са др жи име и пре зи ме ка си ра (као иден ти фи ка ци о ну 
озна ку од го вор ног/овла шће ног ли ца из да ва о ца) исти 
са др жи QR код – еле мен те  елек трон ског пот пи са чи-
ме за до во ља ва усло ве про пи са не чла ном 10. ст. 2–3. 
За ко на о ра чу но вод ству.

Не до ста так фи скал ног ра чу на је да је обич но 
од шта ман на та њем па пи ру, па вре ме ном бр же мо же 
до ђи до из бле ђи ва ња и гу бит ка по да та ка на ње му. То 
се обич но пре ва зи ла зи фо то ко пи ра њем ори ги нал ног 
фи скал ног ра чу на и чу ва њем и ори ги на ла и фо то ко пи је.

Уко ли ко због зах те ва куп ца или по тре бе про дав-
ца, од но сно пру жа о ца услу ге по сто ји по тре ба да се 
по ред фи скал ног ра чу на из да и ра чун, то је мо гу ће 
и до зво ље но али уз услов да та кав ра чун не сме да 
са др жи раш чла ње не по дат ке о из но су не то на кна де, 
при ме ње не сто пе ПДВ, из но са об ра чу на тог ПДВ, као 
ни евен ту ал ну на по ме ну о из у зи ма њу или осло бо ђе њу 

од ПДВ, већ уме сто ових по да та ка мо ра да са др жи 
са мо јед ну став ку – уку пан (бру то) из нос на кна де за 
из вр ше ни про мет (са укљу че ним ПДВ), као и ре фе-
рен цу на број фи скал ног ра чу на.

Уко ли ко је по ред фи скал ног ра чу на из дат и ис пра-
ван ПДВ ра чун у сми слу да, од фи нан сиј ских по да та ка, 
са др жи са мо из нос укуп не на кна де у ко јој је са др жан и 
ПДВ (као и број фи скал ног ра чу на) пред мет књи же ња 
у по слов ним књи га ма и по ре ским еви ден ци ја ма не ће 
би ти оба до ку мен та, већ са мо је дан од њих.

Фи скал ни ра чун са ПИБ куп ца без или са  ис-
прав ним го то вин ским ра чу ном ко ји са др жи укуп ну 
на кна ду пред ста вља ва лид ну ра чу но вод стве ну ис-
пра ву на осно ву ко је се мо гу спро ве сти књи же ња 
у по слов ним књи га ма и по ре ским еви ден ци ја ма, а 
та ко ђе и до ку мен то ван рас ход у сми слу при зна ва ња 
у по ре ском би лан су.

Ме ђу тим, уко ли ко фи скал ни ра чун не са др жи 
ПИБ куп ца, од но сно при ма о ца услу ге (што је оба-
ве зан по да так про пи сан чла ном 5. став 2. За ко на о 
фи ска ли за ци ји), исти ни је ва лид на ра чу но вод стве на 
ис пра ва јер не по сто ји увер љив до каз да се по слов на 
про ме на од но си на кон крет но прав но ли це/пред у зет-
ни ка при ма о ца ра чу на, бу ду ћи да не до ста је ИД овог 
ли ца. Та да при ма лац не ма до ка за да су у пи та њу из да ци 
на ста ли у ве зи са по слов ном де лат но шћу кон крет ног 
по слов ног су бјек та, тј. да ни су у пи та њу лич не на бав ке 
и при ват ни из да ци од ре ђе них ли ца, ко је се пла ћа њу 
са по слов ног ра чу на. Ова кве фи скал не ра чу не тре ба 
вра ти ти из да ва о цу са зах те вом да их по ни шти и из да 
ком пле тан и ис пра ван фи скал ни ра чун.

Уко ли ко је фи скал ни ра чун са ПИБ куп ца али 
го то вин ски ра чун ни је ис пра ван, про пуст је на пра вио 
из да ва лац, а не при ма лац та квог ра чу на. При ма лац 
мо же из вр ши ти књи же ње и оства ри ти пра во на прет-
ход ни по рез на осно ву фи скал ног ра чу на, а за не ма ри ти 
не ис пра ван го то вин ски ра чун.

7. Промена у начину издавања фактура  
за обједињену наплату комуналних услуга

Го ди на ма уна зад јав на пред у зе ћа ко ја су вр ши-
ла услу гу об је ди ње не на пла те за ко му нал не услу ге 
пру же не од стра не дру гих су бје ка та (гре ја ње, елек-
трич на енер ги ја, хлад на во да, са ку пља ње, тран спорт 
и од ла га ње ко му нал ног от па да, итд.) су ко ри сни ци ма 
из да ва ла ра чу не са ис ка за ним ПДВ, али ни су би ла 
по ре ски ду жни ци по осно ву тих ра чу на јер су вр ши ла 
на пла ту у ту ђе име и за ту ђи ра чун, па на кна ду ис ка за-
ну на ра чу ни ма ни су укљу чи ва ла у по ре ску осно ви цу 
у скла ду са чла ном 17. став 4. тач ка 2) За ко на о ПДВ. 

Пла ћа ње ду го ва ног ПДВ за пру же не ко му нал не 
услу ге вр ши ла су град ска ко му нал на пред у зе ћа ко ја су 
би ла ствар ни ис по ру чи о ци услу га ко ри сни ци ма (ЕПС 
ди стри бу ци ја, ЈКП Град ска чи сто ћа, ЈКП Бе о град ске 
елек тра не, ЈП Град ско стам бе но...), а пред у зе ће за об-
је ди ње ну на пла ту је об ра чу на ва ло ПДВ на про ви зи ју 
за сво ју услу гу. 

Ко ри сни ци су до би ја ли је дан ра чун од пред у зе ћа 
за об је ди ње ну на пла ту са ис ка за ним по је ди нач ним 
став ка ма ко му нал них услу га без и са ПДВ и по осно ву 
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та квих ра чу на има ли су пра во на од би так прет ход ног 
по ре за. Пра вил ник о ПДВ у чла ну 186. пред ви ђа да 
у слу ча ју ка да об ве зник ПДВ, на осно ву уго во ра за-
кљу че ног са Ре пу бли ком Ср би јом, ње ним ор га ни ма, 
ор га ни ма те ри то ри јал не ау то но ми је или ло кал не са мо у-
пра ве, на пла ћу је је дин стве ну на кна ду за про мет до ба ра 
и услу га ко ји вр ше дру га ли ца, ра чун за про мет тих 
до ба ра и услу га из да је об ве зник ПДВ ко ји на пла ћу је 
је дин стве ну на кна ду, о че му до ста вља оба ве ште ње 
ли ци ма ко ја вр ше тај про мет у ро ку од пет да на по 
ис те ку ка лен дар ског ме се ца. Је дин стве ном на кна дом 
овог чла на сма тра се на кна да ко ја се на пла ћу је за про-
мет до ба ра и услу га ко ји вр ши ви ше ли ца.

На свом сај ту 25. ма ја 2022. ЈКП Ин фо стан тех-
но ло ги је Бе о град (у да љем тек сту: Ин фо стан) је об-
ја вио сле де ће:

Обавештењенаполеђинимајскограчуна
„Корисницикомуналнихуслугаћенаполеђини

мајскограчунадобитиобавештењеопромениизгле
дарачунаобједињененаплате,којаћепочетидасе
примењујепочеводјунскограчуна.

ЈКП„Инфостантехнологије“јепоступилоу
складусаЗакономоелектронскомфактурисању(„Сл.
гласникРС“број44/2021и129/2021)иприлагодило
изгледрачуназахтевимаелектронскогфактурисања.

Већодрачуназајунмесец,истићебитидо
пуњенивизуелноизмењен.Упрвомделурачунаће
битиисказанизноссредставакојасенаплаћујупо
пружаоцимауслугаиукупанизносзауплату.Други
деорачуначиниспецификацијауслугакојесушифром
повезанесапружаоцимауслуга.

Нарачунуће,каоидосада,битиисказанисви
подациопросторунакојисерачунобједињенена
платеодноси,елементизаобрачункомуналнихуслу
га,тренутностањеобавезакорисникаобједињене
наплате,информацијеомогућностимаостварења
попуста,субвенцијаироковизаизмирењеобавеза,
каоиконтактизаподршку,рекламацијеимобилну
апликацијуе.Сандуче.Науплатницићеусврсиуплате,
каоидосада,битиназначенмесечниизносзадужења,
инструкцијезаплаћање,каоиQРкодзаплаћање.“

По чев од ра чу на за ме сец мај 2022. год. Ин фо-
стан је про ме нио на чин из да ва ња и са др жи ну ра чу на 
и на по ле ђи ни ра чу на ис та као сле де ће оба ве ште ње:

„JКПИнфостантехнологијејеускладусачла
ном24.Законаоелектронскомфактурисању(„Сл.
гласникРС“број44/2021и129/2021)редизајнирало
рачунобједињененаплате.Новиизгледрачунабиће
Вамдостављенодобавезезамесецмај2022.године.

ЈКПИнфостантехнологијећеиздатиерачун
наосновучлана17.став4.тачка2.ЗаконаоПДВу
(„СЛ.гласникРС“број84/2004,...и153/2020)убруто
износукојинаплаћујеуимеизарачунпружаоцауслуга.

УзсагласностМинистарствафинансијаРС,
правналицадабиостварилаправонаодбитакпрет
ходногпорезапрекоСЕФадобијаћепојединачне
ерачунеодстранепружаоцауслугесаисказаним
ставкамаиобрачунатимпорезом.Натимрачуни

маукупанизносзауплатубићеисказан0,00РСДуз
напоменудасенаплатавршипрекосистемаобједи
њененаплате.

Уколиконистедобилиерачунодстранепружа
оцауслугепрекоСЕФапотребноједанасконтакти
ратепутемелектронскепоштенаobrasci@infostan.
rsкакобиажуриралиподаткеидоставилирачун.“

Пре ма то ме, убу ду ће ће при ма о ци ма ко му нал них 
услу га ко ји су ко ри сни ци си сте ма еФак ту ра Ин фо стан 
(а мо гу ће и дру га слич на јав на пред у зе ћа ко ја вр ше 
об је ди ње ну на пла ту у дру гим гра до ви ма) елек трон ске 
фак ту ре за ко му нал не услу ге из да ва ти без об ра чу на тог 
ПДВ и са на по ме ном да ис ка за ни из нос ни је пред мет 
опо ре зи ва ња ПДВ у скла ду са чла ном 17. став 4. тач 
2) За ко на о ПДВ. Уз елек трон ску фак ту ру из да ту пре ко 
СЕФ, Ин фо стан до ста вља и ди ги та ли зо ва ни при ме рак 
„ста рог“ ра чу на ко ји са др жи де таљ ну спе ци фи ка ци ју 
фак ту ри са них услу га са ис ка за ним из но си ма не то на-
кна де, сто пе и из но са об ра чу на тог ПДВ, бру то са ис ка-
за ним ПДВ и оста ле ре ле вант не по дат ке. Ста ри ра чун 
пра ти и при ме рак ди ги та ли зо ва ног на ло га за пре нос.

Ова кву при мље ну елек трон ску фак ту ру без об ра-
чу на тог ПДВ ко ри сни ци ко ји су у си сте му еФак ту ра 
ће пре ко овог си сте ма при хва та ти, од би ја ти и оста ло 
и пла ћа ти на на чин на ко ји су то чи ни ли и ра ни је.

По ред елек трон ске фак ту ре од Ин фо стан, од-
но сно дру гих јав них пред у зе ћа из дру гих ме ста ко је 
вр ше об је ди ње ну на пла ту ко му нал них услу га (ако 
та ко ђе пре ђу на овај на чин фак ту ри са ња) ко ри сни ци Е 
фак ту ра ће до би ја ти и елек трон ску фак ту ру од сва ког 
по је ди нач ног град ског ко му нал ног пред у зе ћа ко је је 
ствар ни пру жа лац до тич не услу ге у ко јој су ис ка за ни 
из нос без ПДВ, об ра чу на ти ПДВ и уку пан из нос, при 
че му је по себ на став ка на ова кој фак ту ри ану ли ра ње 
(ми ну си ра ње). Из нос за упла ту на фак ту ра ма пра вих 
до ба вља ча је ну ла ди на ра јер се пла ћа ње вр ши пре ко 
си сте ма об је ди ње не на пла те.

Уме сто јед ног ра чу на, ко ри сни ци СЕФ ће од 
Ин фо стан до би ја ти два до ку мен та (еФак ту ру без 
об ра чу на тог ПДВ и ста ри ра чун Ин фо стан за спе ци-
фи ка ци јом услу га), а од сва ког по је ди нач ног град ског 
пру жа о ца ко му нал них услу га еФак ту ру са ис ка за ним 
ПДВ у ко јој је из нос за упла ту ну ла ди на ра. 

Овим се знат но по ве ћа ва број до ку мен та ци је у 
оп ти ца ју, ства ра ју не по треб ни ад ми ни стра тив ни по-
сло ви и по ве ћа ва мо гућ ност гре шке.

Пла ћа ње се вр ши Ин фо ста ну на осно ву при мље не 
еФак ту ре са укуп ним из но сом без об ра чу на тог ПДВ, 
а пра во на од би так прет ход ног по ре за оства ру је се на 
осно ву еФак ту ре при мље не од  сва ког по је ди нач ног 
пру жа о ца услу ге. 

Ди ле ме у прак си ће се ја вља ти у ве зи са књи же њем 
у по слов ним књи га ма и еви ден ти ра њем у еви ден ци ји 
за ПДВ и Обра сцу ПОПДВ.

При мер: 
Прав но ли це ко је има оба ве зу при је ма еФак ту

ра (нпр. јав но пред у зе ће) је 3. ју на 2022. пре ко СЕФ 
до би ло од ЈКП Ин фо стан фак ту ру за ме сец мај 2022. 
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год. за  услу гу од ла га ња ко му нал ног от па да у ко јој је 
из ка зан уку пан из нос за пла ћа ње (без ПДВ) 10.000 
ди на ра. Да тум про ме та на фак ту ри је 31.05.2022, а 
да тум из да ва ња 03. јун 2022. год. На фак ту ри Ин фо
стан ста вље на је на по ме на да на кна да ни је пред мет 
опо ре зи ва ња ПДВ у скла ду са чла ном 17. ста вом 4. 
тач ка 2) За ко на о ПДВ.

У при ло гу фак ту ре по слат је ПДФ до ку мент – 
„ста ри“ ра чун за мај 2022. год. на ко јем је ис ка за но да 
је не то за ду же ње – 9.091 дин, ПДВ (10%) – 909 дин, и 
бру то са ПДВ – 10.000 ди на ра. Та ко ђе, по слат је на-
лог за об је ди ње ну на пла ту ко му нал не услу ге у ПДФ 
фор ма ту на из нос од 10.000 ди на ра.

На кон то га, 9. ју на 2022. прав но ли це је пре ко 
СЕФ до би ло еФак ту ру од прав ног ли ца ко је је пру-
жи ло услу гу од ла га ња ко му нал ног от па да („Бео чи ста 
енер ги ја“, ДОО) у ко јој су ис ка за не две став ке: (1) од-
ла га ње ко му нал ног от па да у из но су од 9.091 дин. без 
ПДВ, ПДВ сто па 10%, об ра чу на ти ПДВ – 909 ди на ра, 
(2) ану ли ра ње – ми ну си ра ње укуп ног из но са од 10.000 
дин. На ра чу ну „Бео чи ста енер ги ја“ на ве де но је да је 
укуп но за упла ту 0,00 дин. Да тум про ме та је 31. мај 
2022. год., а да тум из да ва ња 9. јун 2022.

Две при мље не елек трон ске фак ту ре од оба из да-
ва о ца при хва ће не су пре ко СЕФ и Ин фо ста ну је из вр-
ше но пла ћа ње у из но су од 10.000 дин. у ро ку до спе ћа 
пре но сом на те ку ћи ра чун.

По на шем ми шље њу, при ма лац би тре ба ло да: 
● Ула зну фак ту ру Ин фо стан (чи ја је при мар на 

свр ха да се из вр ши пла ћа ње оба ве зе за ко му нал не 
услу ге) књи жи за ду же њем ра чу на 539 – Тро шко ви 
оста лих про из вод них услу га, а одо бре њем ра чу на 
435 – До ба вља чи у зе мљи за 10.000 дин. Ка да се из-
вр ши пла ћа ње оба ве зе Ин фо стан, књи же ње се вр ши 
ста вом 435 / 241.

● Ула зну фак ту ру од до ба вља ча ко ји је пру жио 
услу гу од ла га ња ко му нал ног от па да (ко ја при мар но 
слу жи за оства ри ва ње пра ва на од би так прет ход ног 
по ре за) књи жи та ко што се из нос прет ход ног по ре за 
од 909 дин. прек њи жа ва са ра чу на 539 на ра чун 271. 
За ду жу је се ра чун 271 – ПДВ у при мље ним фак ту ра ма 
по по себ ној сто пи (осим пла ће них аван са), а да је цр ве-
ни стор но на ду гов ној стра ни ра чу на 539 – Тро шко ви 
оста лих про из вод них услу га у из но су од 909 ди на ра.

● У еви ден ци ји за ПДВ еви ден ти ра се фак ту ра 
до ба вља ча ко ји је пру жио услу гу од ла га ња ко му нал ног 
от па да. У Обра сцу ПОПДВ на по љу 8а.2 ис ка зу је се 
у по љу осно ви ца – 9.091 дин дин., а у по љу ПДВ 909 
дин. Фак ту ру од Ин фо стан за об је њи ње ну на пла ту, по 
на шем ми шље њу, не би тре ба ло еви ден ти ра ти у ПДВ 
еви ден ци ји и Обра сцу ПОПДВ јер би ти ме исти ула зни 
про мет био еви ден ти ран два пу та. 

8. Асигнација се, када је дужник корисник  
јавних средстава, спроводи кроз  

Централни регистар фактура
Ми ни стар ство фи нан си ја је 8. јунa 2022. на сај ту 

о е фак ту ра ма  из да ло сле де ће оба ве ште ње:
„Поступакасигнацијенаелектронскимфактура

ма,собзиромнатодаје,заправо,речоначинуизми

рењафактуре,од8.јуна2022.годинекорисницимогу
спровестикрозЦентралнирегистарфактура(ЦРФ).

АсигнацијауЦРФуближејеобјашњенанастра
ници:

https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/invoices/assign/“
На ве де но се од но си на асиг на ци ју фак ту ре ка да 

је ду жник су бјект ко ји је ко ри сник јав них сред ста ва 
и исту пре ко ЦРФ спро во ди су бје кат ко ји је ду жник.

Асиг на ци ја фак ту ре је про цес у ко јем на осно ву 
уго во ра о асиг на ци ји ду жник – прав но ли це ко је је 
КЈС (асиг на тор) овла шћу је дру го прав но ли це КЈС 
(асиг нан та) да из вр ши ин струк ци је за пла ћа ње фак ту ре 
ре ги стро ва не од стра не тре ћег прав ног ли ца (по ве ри-
о ца). За упо тре бу ове функ ци о нал но сти по треб но је 
има ти овла шће ње – асиг на ци ја фак ту ре.

Кре и ра ње асиг на ци је пре ко ЦРF. Ду жник кре-
и ра асиг на ци ју уно сом две вред но сти – ЈБКЈС ду-
жни ка и број уго во ра асиг на ци је. На кон при ти ска на 
дуг ме у апли ка ци ји за ЦРФ „При ме ни“, фак ту ри се 
ме ња ста тус у асиг ни ра на и си стем ау то мат ски ре ги-
стру је (до де љу је) фак ту ру ЈБКЈС ду жни ку. 

Ста тус и из ми ре ња до де ље не фак ту ре се на да ље 
ре флек ту ју на асиг ни ра ној фак ту ри. На кон при ме не, 
на пре гле ду фак ту ре по ја вљу је се но ва сек ци ја Асиг-
на ци ја фак ту ре:

Асиг на ци ја већ асиг ни ра не или до де ље не фак-
ту ре ни је мо гу ћа.

От каз асиг на ци је пре ко ЦРF. Ко ри сник јав них 
сред ста ва ко ји је кре и рао асиг на ци ју мо же је от ка за ти  
у апли ка ци ји за ЦРФ при ти ском на дуг ме „От ка жи“ 
асиг на ци ју ко је је ви дљи во на пре гле ду фак ту ре на кон 
кре и ра ња асиг на ци је. От каз асиг на ци је под ра зу ме ва 
иста пра ви ла као и уо би ча је но от ка зи ва ња фак ту ре, 
са сле де ћим на по ме на ма: от каз асиг на ци је про у зро-
ку је от каз до де ље не фак ту ре и от ка зи ва ње фак ту ре од 
стра не по ве ри о ца про у зро ку је от ка зи ва ње асиг на ци је.

Асиг на ци ју ни је мо гу ће от ка за ти на кон што су 
за по че та из ми ре ња на до де ље ној фак ту ри.

9. Доступна је продукциона верзија система  
улазних фактура

Оба ве шта ва мо за ин те ре со ва на ли ца из јав ног 
сек то ра, од но сно код ко ри сни ка јав них сред ста ва да 
је ко нач но по ста ла до ступ на про дук ци о на вер зи ја си-
сте ма ула зних фак ту ра (СУФ). Адре са за ре ги стра ци ју 
је https://suf.gov.rs/lo gin/

Пре ко на ве де не адре се ко ри сни ци из јав ног сек-
то ра мо гу се ре ги стро ва ти, ло го ва ти, ор га ни зо ва ти 
ре до ве одо бра ва ња и  по је ди не уло ге у си сте му. 

Ме ђу тим, до мо мен та за кљу че ња овог бро ја ча-
со пи са још ни је ус по ста вље на ве за из ме ђу СУФ и 
СЕФ – Си сте ма елек трон ских фак ту ра. Док се та ин те-
гра ци ја не обез бе ди по треб но је да се сва ки ко ри сник 
ко ји је по чео да ко ри сти СУФ, до дат но ја ви тех нич кој 
по др шци за си стем ула зних фак ту ра, ра ди ак ти ва ци је 
ве зе СУФ – СЕФ. 

Сто га са ве ту је мо ко ри сни ке СУФ да се об ра де 
тех нич кој по др шци (кон такт по да ци и оста ле ин фор-
ма ци је до ступ не су на сај ту https://esuf.rs/) и да за тра же 
ак ти ва ци ју си сте ма.



 

ПОСТУПАЊЕ СА ПОРЕСКОМ ПРИЈАВОМ ППП-ПД  
ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ЗА УПЛАТУ ДОПРИНОСА  
БЕЗ ИСПЛАТЕ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА КОЈИ НЕМАЈУ  

РАДНИХ САТИ У МЕСЕЦУ ЗА КОЈИ ЈЕ ПОДНЕТА ПРИЈАВА

По чев од ма ја про шле го ди не, По ре ска упра ва 
по че ла је да оба ве шта ва по ре ске об ве зни ке о под не-
тим по ре ским при ја ва ма ППП-ПД по слу жбе ној ду-
жно сти за упла ту до при но са об ра чу на тих на нај ни жу 
осно ви цу без ис пла те за ра де. Као што је по зна то, део 
под не тих по ре ских при ја ва по слу жбе ној ду жно сти, 
због ма сов не и ау то мат ске об ра де по да та ка, под нет 
је пот пу но нео сно ва но, и то за упла ту до при но са на 
нај ни жу осно ви цу за за по сле не ко ји су цео об ра чун-
ски пе ри од би ли на бо ло ва њу пре ко 30 да на на те рет 
РФ ЗО или на по ро диљ ском од су ству. Об ве зни ци су 
овај про пуст По ре ске упра ве углав ном ис пра вља ли 
под но ше њем зах те ва за ис прав ку гре шке на Обра сцу 
ЗИГ на осно ву ко јег је По ре ска упра ва стор ни ра ла по-
гре шна за ду же ња по осно ву до при но са за со ци јал но 
оси гу ра ње и по осно ву об ра чу на те ка ма те, што смо 
по себ но ко мен та ри са ли у ПС бр. 16/21, на стр. 81.

Ме ђу тим, у по след ње вре ме об ве зни ци ма се 
до ста вља ју и оба ве ште ња о под не тим по ре ским при-
ја ва ма ППП-ПД по слу жбе ној ду жно сти за упла ту 
до при но са на нај ни жу осно ви цу за за по сле не ко ји су 
од ја вље ни са оси гу ра ња на не рад ни дан ко ји је био 
пр вог ви кен да у ме се цу, од но сно за за по сле не ко ји су 
при ја вље ни на оси гу ра ње по след њег ви кен да у ме се цу, 
та ко ђе на не рад ни дан. 

На при мер, за по сле ни је имао за кљу чен уго вор 
о ра ду на од ре ђе но вре ме на ме сец да на у пе ри о ду од 
1.7. до 1.8.2020. го ди не, и од ја вљен је са оси гу ра ња у 
су бо ту 1.8.2020. го ди не ко ја је за по сле ном би ла не ра дан 
дан. У овом слу ча ју при ја ва по слу жбе ној ду жно сти 
је под не та за упла ту до при но са на нај ни жу осно ви цу 
за ме сец ав густ 2020. го ди не. Или, за по сле ни је имао 
за кљу чен уго вор о ра ду на пе ри од од три ме се ца од 
1.3. до 1.6.2020. го ди не, па је при ја вљен на оси гу ра ње 
1.3.2020. го ди не у не де љу ко ја је би ла не рад ни дан. У 
овом слу ча ју при ја ва по слу жбе ној ду жно сти под не та 

је за упла ту до при но са на нај ни жу осно ви цу за ме сец 
март 2020. го ди не.

При то ме, све при ја ве по слу жбе ној ду жно сти 
под не те су са за ду же њем за до при но се ко ји су об-
ра чу на ти на пу ну нај ни жу осно ви цу ко ја је ва жи ла 
у мо мен ту до спе ћа до при но са за пла ћа ње, а не на 
сра змер ну нај ни жу осно ви цу за тај је дан дан. У опи-
са ној си ту а ци ји че сто по ста вља но пи та ње од стра не 
об ве зни ка је сте: да ли је по сло да вац ду жан да по сту пи 
у скла ду са под не том по ре ском при ја вом по слу жбе ној 
ду жно сти и пла ти до при но се на нај ни жу осно ви цу за 
за по сле ног ко ји фак тич ки не ма рад них са ти у ме се цу 
за ко ји је под не та при ја ва (за по сле ни је при ја вљен или 
од ја вљен на не рад ни дан)? 

У слу ча ју ка да је за по сле ни при ја вљен или од-
ја вљен са оси гу ра ња са да ном ко ји је за ње га био дан 
не дељ ног од мо ра и не ра дан дан, а исто вре ме но ни је 
имао рад них са ти у том ме се цу, за тај дан за по сле ном 
не при па да пра во на за ра ду ни ти пра во на на кна ду 
за ра де. Ме ђу тим, у том слу ча ју за по сле ни је био на 
еви ден ци ји за по сле них у Цен трал ном ре ги стру оба-
ве зног со ци јал ног оси гу ра ња (у да љем тек сту: ЦРО-
СО) и тог да на, па му се и тај дан при ја ве, од но сно 
од ја ве, ра чу на ка лен дар ски у стаж оси гу ра ња. Ако 
не би би ли пла ће ни до при но си, за по сле ни би имао 
не у пла ћен стаж за тај је дан дан, што, из ме ђу оста лог, 
мо же пред ста вља ти про блем при оства ри ва њу пра ва 
из пен зиј ско-ин ва лид ског оси гу ра ња.

Ина че, до овог про бле ма не би до шло да је за-
по сле ни при ја вљен или од ја вљен на не рад ни дан у 
ме се цу за ко ји му је ис пла ће на за ра да, јер су у том 
слу ча ју до при но си пла ће ни при ли ком ис пла те за ра де 
на про пи са ну осно ви цу.

На по ми ње мо, чла ном 39. За ко на о до при но си ма 
за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње (у да љем тек сту: 
ЗДО СО) про пи са но је да ка да је пе ри од за ко ји се 
об ра чу на ва до при нос кра ћи од ме сец да на, а ис пу ње-
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ни су усло ви за при ме ну нај ни же ме сеч не осно ви це 
до при но са, об ра чун до при но са се вр ши на сра змер ни 
из нос нај ни же ме сеч не осно ви це до при но са.

Сра змер ни из нос нај ни же ме сеч не осно ви це 
до при но са утвр ђу је се од нај ни же ме сеч не осно ви це 
до при но са сра змер но са бро јем да на, од но сно бро јем 
ча со ва ра да у ме се цу за ко ји по сто ји оба ве за об ра чу на 
до при но са.

Има ју ћи у ви ду на ве де но, сма тра мо да је у кон-
крет ном слу ча ју, ка да за по сле ни ни је имао рад них 
са ти у ме се цу у ко јем је био при ја вљен на оси гу-
ра ње по осно ву за по сле ња, ис прав но об ра чу на ти 
и упла ти ти до при но се са мо на сра змер ну нај ни жу 
осно ви цу за је дан дан ка да је за по сле ни при ја вљен, 
од но сно од ја вљен са оси гу ра ња, а не за цео об ра чун-
ски пе ри од на пу ну нај ни жу осно ви цу по за ду же њу 
из при ја ве по слу жбе ној ду жно сти. 

С тим у ве зи, у на став ку да је мо об ја шње ња ка ко 
би по сло дав ци тре ба ло да по сту пе са под не тим при-
ја ва ма по слу жбе ној ду жно сти у овом слу ча ју, на ко ји 
на чин да об ра чу на ју и у по ре ској при ја ви ис ка жу до-
при но се об ра чу на те на сра змер ну нај ни жу осно ви цу 
за не рад ни дан у ме се цу и ис пра ве гре шку По ре ске 
упра ве у ве зи са об ра чу на тим за ду же њем за до при но се 
на пу ну нај ни жу осно ви цу. Пре то га украт ко ће мо се 
освр ну ти на основ на пра ви ла у ве зи са под но ше њем 
при ја ве ППП-ПД по слу жбе ној ду жно сти.

1. Појединачна пореска пријава ППП-ПД  
по службеној дужности

Са гла сно са од ред бом чла на 51. став 3. ЗДО СО, 
по сло да вац ко ји не ис пла ти за ра ду до по след њег да-
на у те ку ћем ме се цу за прет ход ни ме сец, ду жан је да 
нај ка сни је до тог ро ка об ра чу на и упла ти до при но се 
за прет ход ни ме сец на нај ни жу ме сеч ну осно ви цу 
до при но са из чла на 37. овог за ко на.  

Пре ма од ред ба ма чла на 41. став 9. За ко на о по-
ре ском по ступ ку и по ре ској ад ми ни стра ци ји (у да љем 
тек сту: ЗПППА), по је ди нач ну по ре ску при ја ву по 
слу жбе ној ду жно сти под но си По ре ска упра ва уме сто 
по ре ског об ве зни ка, од но сно по ре ског плат ца, у слу ча ју 
ка да по ре ски об ве зник, од но сно по ре ски пла тац про пу-
сти да је под не се у ро ку про пи са ном за ко ном ко јим се 
уре ђу ју до при но си за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње. 
На зах тев По ре ске упра ве, ЦРО СО у елек трон ском 
об ли ку до ста вља По ре ској упра ви по дат ке по треб не 
за утвр ђи ва ње оба ве зе и под но ше ње по је ди нач не по-
ре ске при ја ве по слу жбе ној ду жно сти из ста ва 9. овог 
чла на, у ро ку од три да на од да на до ста вља ња зах те ва.

Пре ма на ве де ном, ако по сло да вац не по сту пи у 
скла ду са од ред бом чла на 51. став 3. ЗДО СО и у про пи-
са ном ро ку не под не се по ре ску при ја ву, По ре ска упра ва 
ће, по ис те ку по след њег да на у ме се цу у од но су на 
прет ход ни ме сец за ко ји ни је из вр ше на ис пла та за ра да, 
ни упла та до при но са на нај ни жу ме сеч ну осно ви цу, 
уме сто по ре ског об ве зни ка, од но сно по ре ског плат ца, 
под не ти по је ди нач ну по ре ску при ја ву по слу жбе ној 
ду жно сти. По је ди нач ном по ре ском при ја вом по слу-
жбе ној ду жно сти по сло да вац се, на по след њи дан ро ка 

за упла ту до при но са про пи са ног ЗДО СО, у по ре ском 
ра чу но вод ству за ду жу је до при но си ма за оба ве зно 
со ци јал но оси гу ра ње на нај ни жу ме сеч ну осно ви цу 
до при но са, по је ди нач но по за по сле ним рад ни ци ма, 
а ка ма та по чи ње да се об ра чу на ва од пр вог на ред ног 
да на по ис те ку овог ро ка.

По ре ска при ја ва ППП-ПД по слу жбе ној ду-
жно сти је при ја ва ко ју под но си По ре ска упра ва 
уме сто ис пла ти о ца при хо да – по сло дав ца ако он 
про пу сти да је под не се у ро ку про пи са ном за ко ном 
ко јим се уре ђу ју до при но си за оба ве зно со ци јал но 
оси гу ра ње (до по след њег да на у те ку ћем ме се цу за 
прет ход ни ме сец). 

За раз ли ку од оп ште при ја ве ко ју под но си по сло-
да вац пре до спе ло сти до при но са за пла ћа ње (по ље 
1.1. но си озна ку 1), ова при ја ва је по себ но озна че на 
(по ље 1.1. но си озна ку 2) због то га што је, на кон до-
спе ћа до при но са за пла ћа ње, под но си По ре ска упра ва 
уме сто ис пла ти о ца при хо да, ко ји је про пу стио да то 
учи ни и ти ме пре кр шио по ре ске про пи се.

Има ју ћи у ви ду то да при ја ву по слу жбе ној ду-
жно сти под но си По ре ска упра ва уме сто по сло дав ца 
– ис пла ти о ца при хо да ко ји је про пу стио да ис пу ни 
сво ју оба ве зу, у овој при ја ви за ду же ње за до при но се 
об ра чу на ва се на нај ни жу ме сеч ну осно ви цу до при-
но са за све при ма о це при хо да – за по сле не, не за ви сно 
од то га да ли за све или за не ке од њих по сло да вац 
ко ри сти пра во на олак ши цу или суб вен ци ју, или не ки 
од за по сле них мо же има ти пра во на бе не фи ци ра ни 
рад ни стаж. 

2. Обавештење о поднетој пореској пријави 
ППП-ПД по службеној дужности

По је ди нач на по ре ска при ја ва по слу жбе ној ду-
жно сти се фор ми ра у елек трон ском об ли ку и сме шта 
на пор тал По ре ске упра ве, а ис пла ти о цу при хо да – 
по сло дав цу, уме сто ко га је По ре ска упра ва под не ла 
по је ди нач ну по ре ску при ја ву по слу жбе ној ду жно сти, 
по штом (на адре су се ди шта/пре би ва ли шта ис пла ти о-
ца при хо да) и елек трон ском по штом (на елек трон ску 
адре су) до ста вља оба ве ште ње о под не тој при ја ви. 
Сход но од ред ба ма чла на 9. став 2. Пра вил ни ка о по-
ре ској при ја ви за по рез по од бит ку, ово оба ве ште ње 
оба ве зно са др жи:

– на зив/им е и пре зи ме, се ди ште/пре би ва ли ште, 
ПИБ/ЈМБГ по ре ског об ве зни ка, од но сно по ре ског 
плат ца;

– иден ти фи ка ци о ни број при ја ве;
– прав ни основ за под но ше ње по је ди нач не по ре-

ске при ја ве по слу жбе ној ду жно сти;
– да је по осно ву те при ја ве по ре ски об ве зник, 

од но сно по ре ски пла тац за ду жен за из нос оба ве зе за 
по ре зе по од бит ку од ре ђе не за нај ни жу ме сеч ну осно-
ви цу до при но са, а за број при ма ла ца пре ма еви ден ци ји 
По ре ске упра ве;

– да ка ма та за не пла ће не по ре ске оба ве зе по чи ње 
да те че од да на на стан ка по ре ске оба ве зе у скла ду са 
за ко ном ко јим се уре ђу ју до при но си за оба ве зно со-
ци јал но оси гу ра ње;
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– да је не под но ше њем по је ди нач не по ре ске при-
ја ве на чи њен пре кр шај по од ред ба ма чла на 177. став 
1. ЗПППА;

– да је по је ди нач на по ре ска при ја ва под не та по 
слу жбе ној ду жно сти до ступ на на пор та лу По ре ске 
упра ве у окви ру ко ри снич ке апли ка ци је;

– да се оба ве за утвр ђе на у по је ди нач ној по ре ској 
при ја ви по слу жбе ној ду жно сти пла ћа на про пи са ни 
је дин стве ни уплат ни ра чун за по ре зе по од бит ку са 
по зи вом на број одо бре ња ко ји је по ре ска упра ва до-
де ли ла тој при ја ви.

Оба ве ште ње ко је се до ста вља об ве зни ку упла те 
до при но са, по пра ви лу, са др жи и сле де ћу ин струк ци ју: 
„Акопослодавацустановидасуупорескојпријавикоју
јеподнелаПорескауправапослужбенојдужности,
доприносиобрачунатизамањииливећибројзапосле
нихзаобрачунскипериодуодносунастварнибројили
дапријавасадржидругугрешкуилипропуст,дужан
једаподнесеизмењенупорескупријавуускладуса
чланом40.ЗПППА.“

3. Измењена појединачна пореска пријава 
ППП-ПД по службеној дужности у складу са 

чланом 40. ЗПППА 
Из ме ње ну по ре ску при ја ву у скла ду са чла ном 

40. ЗПППА под но си об ве зник у слу ча ју ка да прет-
ход но под не та по ре ска при ја ва са др жи гре шку или 
про пуст. За из ме ње ну по ре ску при ја ву у скла ду са 
чла ном 40. ЗПППА не по сто ји по себ на озна ка у по љу 
1.1. Врстапријаве, већ се уно си озна ка ко ја од го ва ра 
вр сти при ја ве ко ја се ме ња. Под не ту по ре ску при ја ву 
по ре ски об ве зник мо же да из ме ни нај ви ше два пу та 
до ис те ка ро ка за ста ре ло сти под но ше њем из ме ње не 
по ре ске при ја ве. 

У из ме ње ној по ре ској при ја ви ко јом се ме ња 
при ја ва по слу жбе ној ду жно сти, мо же се про ме ни ти 
сва ки по да так о при ма о ци ма при хо да из при ја ве ко ја 
се ме ња, та ко да се у из ме ње ној при ја ви мо гу ис ка за-
ти оба ве зе по осно ву до при но са за при ма о це при хо да 
ко ји ни су би ли на ве де ни у при ја ви ко ја се ме ња, као и 
из о ста ви ти при ма о ци при хо да за ко је не по сто ји оба-
ве за об ра чу на ва ња и пла ћа ња до при но са на нај ни жу 
ме сеч ну осно ви цу до при но са, а исти су би ли на ве де ни 
у при ја ви по слу жбе ној ду жно сти ко ја се ме ња.

На при мер, ако су у по је ди нач ној по ре ској при-
ја ви по слу жбе ној ду жно сти за јед но за по сле но ли це 
об ра чу на ти до при но си на нај ни жу ме сеч ну осно ви цу 
за цео об ра чун ски пе ри од, а тај за по сле ни у том об ра-
чун ском пе ри о ду ни је ви ше био у рад ном од но су код 
ис пла ти о ца при хо да, у из ме ње ној при ја ви ис пла ти лац 
при хо да не ће на во ди ти тог за по сле ног. Ме ђу тим, тре ба 
има ти у ви ду то да се ис прав ка ове гре шке под но ше њем 
из ме ње не по ре ске при ја ве мо же из вр ши ти са мо ако је 
у при ја ви на ве ден ма кар још је дан при ма лац при хо да 
за ко јег по сто ји оба ве за пла ћа ња до при но са, јер се 
из ме ње ном по ре ском при ја вом не мо же у пот пу но сти 
стор ни ра ти за ду же ње, у сми слу да на кон под но ше ња 
из ме ње не по ре ске при ја ве бу де еви ден ти ра но за ду же-
ње са ну лом. У овом слу ча ју, ако је при ро да гре шке 
та ква да уоп ште ни је тре ба ло еви ден ти ра ти за ду же ње 

у при ја ви, об ве зник не ће под но си ти из ме ње ну по ре-
ску при ја ву, већ ће зах те ва ти да се по гре шно ис ка за на 
оба ве за стор ни ра под но ше њем зах те ва за ис прав ку 
гре шке на Обра сцу ЗИГ.

Ако су у при ја ви по слу жбе ној ду жно сти за за по-
сле но ли це об ра чу на ти до при но си на нај ни жу ме сеч ну 
осно ви цу за цео об ра чун ски пе ри од, а за по сле ни је био 
у рад ном од но су до пр вог у ме се цу ко ји је не рад ни дан, 
та ко да по сто ји оба ве за за пла ћа ње до при но са са мо 
на сра змер ну нај ни жу осно ви цу, у из ме ње ној при ја ви 
ис пла ти лац при хо да ће на ве сти тог за по сле ног, али ће 
из ме ни ти по дат ке ко ји се од но се на број да на, са ти, 
осно ви цу до при но са и из но се об ра чу на тих до при но са 
за ПИО, здрав ство и не за по сле ност.

Ако се у скла ду са за ко ном, при ја ва по слу жбе ној 
ду жно сти ме ња дру ги пут, сви по да ци ко је са др жи пр ви 
пут из ме ње на при ја ва мо гу би ти про ме ње ни, осим што 
се се у дру ги пут из ме ње ној при ја ви не мо гу на во ди ти 
при ма о ци при хо да ко ји ни су би ли на ве де ни у пр ви пут 
из ме ње ној при ја ви.

Оба ве зе на ста ле по осно ву из ме ње не по ре ске 
при ја ве се пла ћа ју по истом бро ју одо бре ња за пла ћа ње 
ко ји је до де љен пр во бит но под не тој при ја ви.

Исказивањеподатакауизмењенојпријави
послужбенојдужностипочлану40.ЗПППА

У слу ча ју ка да се из ме ње на при ја ва под но си за 
не ки ра ни ји об ра чун ски пе ри од, за упла ту до при но са 
без ис пла те за ра де на сра змер ну нај ни жу осно ви цу до-
при но са са ОВП 109, та при ја ва се под но си са озна ком 
2 у по љу 1.1 (из ме на при ја ве по слу жбе ној ду жно сти). 
У по љу 1.2 као об ра чун ски пе ри од ис ка зу је се онај за 
ко ји се вр ши пла ћа ње до при но са, док се у по љу 1.3 као 
да тум на стан ка по ре ске оба ве зе уно си да тум из по ља 
1.3 пр во бит но под не те по ре ске при ја ве по слу жбе ној 
ду жно сти (да тум до спе ћа до при но са за пла ћа ње). У 
по љу 1.4 као да тум пла ћа ња уно си се да тум под но-
ше ња по ре ске при ја ве или не ки бу ду ћи да тум ка да је 
пла ни ра на упла та до при но са. 

У по ље 1.5 упи су је се озна ка 1 за из ме ње ну 
по је ди нач ну по ре ску при ја ву у скла ду са чла ном 40. 
ЗПППА, док се у по љу 1.5а  на во ди иден ти фи ка ци-
о ни број при ја ве ко ја се ме ња. По ље 1.6 и по ље 1.6а 
се не по пу ња ва ју.

Ка да су у пи та њу по да ци о да ни ма и рад ним 
са ти ма, они се ис ка зу ју на сле де ћи на чин: ако оба ве за 
упла те до при но са по сто ји са мо за је дан дан у по ље 
3.7 уно си се 1, у по ље 3.8 уно си се 8, у по ље 3.8а уно-
си се уку пан фонд са ти у ме се цу за ко ји се под но си 
при ја ва. Иа ко за по сле ни ни је имао ни је дан рад ни дан 
(дан при ја ве или од ја ве рад ни ка са оси гу ра ња је би ла 
су бо та или не де ља) у по ље 3.8 се мо ра уне ти по да так 
о рад ним са ти ма као да је за по сле ни ра дио тог да на, 
ка ко би при ја ва при хва ти ла сра змер ну осно ви цу ко ја 
се у при ја ви ра чу на сра змер но рад ним са ти ма, а не 
сра змер но са ка лен дар ским да ни ма у ме се цу.

На кон уно са по да та ка о да ни ма и са ти ма, по треб-
но је утвр ди ти сра змер ну нај ни жу осно ви цу, ко ја 
се утвр ђу је пре ма осно ви ци ко ја је ва жи ла у мо мен ту 
на стан ка оба ве зе за пла ћа ње до при но са без ис пла те 
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за ра де, а не пре ма тре нут но ва же ћој осно ви ци ко ју је 
об ве зник ду жан да при ме ни у мо мен ту ис пла те за ра де. 

На при мер, ако се при ја ва под но си за об ра чун-
ски пе ри од фе бру ар 2020. го ди не, сра змер на осно ви-
ца за је дан дан би ла би утвр ђе на у сле де ћем из но су: 
25.801х8/160=1.290,05 ди на ра. На ова ко утвр ђе ну 
осно ви цу об ра чу на ва ју се до при но си при ме ном сто-
па ко је су ва жи ле у 2020. го ди ни. Та да шња сто па 
до при но са за ПИО је би ла 25,5%, здрав ство 10,3% и 
не за по сле ност 0,75%.

На кра ју је по треб но ис ка за ти озна ку 1 у по љу 
МФП 10 (без ове озна ке при ја ва не про ла зи ва ли да ци ју) 
и об ра чу на ти ка ма ту за не бла го вре ме но пла ће не до-
при но се по чев од да на ко ји сле ди да ну на ста на по ре ске 
оба ве зе из по ља 1.3. по ре ске при ја ве до да на пла ћа ња 
ко ји је на ве ден у по љу 1.4. из ме ње не по ре ске при ја ве.

При мер 1:

По сло да вац је у 2018. го ди ни имао ли це за по
сле но на од ре ђе но рад но вре ме на ме сец да на ко је је 
би ло при ја вље но на оси гу ра ње у пе ри о ду од 1.8. до 
1.9.2018. го ди не. По ис те ку уго во ре ног ро ка на ко ји 
је за кљу чен уго вор о ра ду за по сле ни је од ја вљен са 
оси гу ра ња на дан 1.9.2018. го ди не ко ји је био су бо та 
и не рад ни дан за за по сле ног, па му за тај дан ни је 
ис пла ће на за ра да ни ти на кна да за ра де. На осно ву 
по да та ка из ЦРО СО пре ма ко ји ма је за по сле ни био 
на еви ден ци ји за по сле них и 1.9.2018. го ди не, По ре
ска упра ва је по сло дав цу 26.5.2022. го ди не до ста ви ла 
оба ве ште ње о под не тој по ре ској при ја ви ППППД по 
слу жбе ној ду жно сти за упла ту до при но са без ис пла те 
за ра де на нај ни жу осно ви цу за ме сец сеп тем бар 2018. 
го ди не ко ја са др жи сле де ће по дат ке: 

Ред.  
бр. ОПИС

ППП-ПД по слу жбе ној  
ду жно сти за сеп тем бар 

2018. го ди не

1.1. Вр ста при ја ве 2

1.2. Об ра чун ски пе ри од 09 2018

1.3. Да тум на стан ка по ре ске оба-
ве зе

31.10.2018.

1.4. Да тум пла ћа ња 26.05.2022.

1.7. Нај ни жа осно ви ца 1

3.6. Ши фра вр сте при хо да 1 01 109 00 0

3.7. Број да на

3.8. Број са ти

3.8а Фонд са ти

3.9. Бру то при ход 0,00

3.10. Осно ви ца за по рез 0,00

3.11. По рез 0,00

3.12. Осно ви ца за до при но се 23.053,00

3.13. ПИ О 26% 5.993,78

3.14. Здрав ство 10,3% 2.374,46

3.15. Не за по сле ност 1,5% 345,80

5.1 Ка ма та за по рез 0,00

5.2 Ка ма та за ПИО 2.435,25

5.3 Ка ма та за здрав ство 964,73

5.4 Ка ма та за не за по сле ност 140,48

Об ја шње ње: У на ве де ној при ја ви по слу жбе ној 
ду жно сти до при но си су об ра чу на ти на нај ни жу осно-
ви цу ко ја је ва жи ла на дан на стан ка по ре ске оба ве зе, 
што је у кон крет ном слу ча ју 23.053 ди на ра уз при ме-
ну та да ва же ћих сто па за до при но се (ПИО 26%, 
здрав ство 10,3% и не за по сле ност 1,5%). Ка ма та је 
об ра чу на та по чев од на ред ног да на од да на до спе ло сти 
оба ве зе за пла ћа ње до да на пла ћа ња ко ји је на ве ден у 
по ре ској при ја ви, кон крет но за пе ри од од 1.11.2018. 
до 26.05.2022. го ди не.

Има ју ћи у ви ду то да је у по ре ској при ја ви по 
слу жбе ној ду жно сти ис ка за на оба ве за за до при но се 
на пу ну нај ни жу осно ви цу за ме сец сеп тем бар 2018. 
го ди не, а за по сле ни је био у оси гу ра њу са мо је дан 
дан у овом ме се цу, по треб но је утвр ди ти оба ве зу за 
со ци јал не до при но се, сра змер но са вре ме ном ко је је 
за по сле ни био у оси гу ра њу у кон крет ном ме се цу и 
под не ти из ме ње ну по ре ску при ја ву по слу жбе ној ду-
жно сти. Уз прет по став ку да по сло да вац пла ћа утвр ђе ну 
оба ве зу 08.06.2022. го ди не, из ме ње на по ре ска при ја ва 
по слу жбе ној ду жно сти ће са др жа ти сле де ће по дат ке:

Ред.  
бр. ОПИ С

И зме ње на ППП-ПД  
по слу жбе ној ду жно сти  

за сеп тем бар 2018. го ди не

1.1. Вр ста при ја ве 2

1.2. Об ра чун ски пе ри од 09 2018

1.3. Да тум на стан ка по ре ске оба-
ве зе

31.10.2018.

1.4. Да тум пла ћа ња 08.06.2022.

1.5 Из ме на при ја ве 1

1.5а И ден ти фи ка ци о ни број при-
ја ве 

И ден ти фи ка ци о ни број 
при ја ве по слу жбе ној ду-

жно сти ко ја се ме ња

1.7. Нај ни жа осно ви ца 1

3.6. Ши фра вр сте при хо да 1 01 109 00 0

3.7. Број да на 1

3.8. Број са ти 8
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3.8а Фонд са ти 168

3.9. Бру то при ход 0,00

3.10. Осно ви ца за по рез 0,00

3.11. По рез 0,00

3.12. Осно ви ца за до при но се 
(23.053х8/168)

1.097,76

3.13. ПИО 26% 285,42

3.14. Здрав ство 10,3% 113,07

3.15. Не за по сле ност 1,5% 16,50

3.17 МФП 10 1

5.1 Ка ма та за по рез 0,00

5.2 Ка ма та за ПИО 119,37

5.3 Ка ма та за здрав ство 47,29

5.4 Ка ма та за не за по сле ност 6,90

Об ја шње ње: У из ме ње ној при ја ви по слу жбе-
ној ду жно сти до при но си су об ра чу на ти на сра змер ну 
нај ни жу осно ви цу ко ја је ва жи ла на дан на стан ка по-
ре ске оба ве зе, што је у кон крет ном слу ча ју 1.097,76 
ди на ра уз при ме ну та да ва же ћих сто па за до при но се 
(ПИО 26%, здрав ство 10,3% и не за по сле ност 1,5%). 
Сра змер на нај ни жа осно ви ца утвр ђе на је сра змер но са 
рад ним са ти ма, а не ка лен дар ским да ни ма, кон крет но 
23.053х8/168. Ка ма та је об ра чу на та по чев од на ред ног 
да на од да на до спе ло сти оба ве зе за пла ћа ње до да на 
пла ћа ња ко ји је на ве ден у из ме ње ној по ре ској при ја-
ви, кон крет но за пе ри од од 1.11.2018. до 08.06.2022. 
го ди не. Ка ко би под не та при ја ва про шла ва ли да ци ју, 
нео п ход но је у по ље МФП 10 уне ти озна ку 1.

4. Самоиницијативно пријављивање  
доприноса на сразмерну најнижу основицу  

подношењем пријаве ППП-ПД  
по члану 182б ЗПППА

Иа ко је у оба ве ште њу ко је је По ре ска упра ва до-
ста ви ла уз по ре ску при ја ву по слу жбе ној ду жно сти да та 
ин струк ци ја да у слу ча ју да под не та при ја ва са др жи 
гре шку или про пуст об ве зник тре ба да под не се из ме-
ње ну при ја ву на прет ход но опи са ни на чин, по је ди ни 
об ве зни ци су нам се ја вља ли са дру га чи јим ин струк-
ци ја ма по ре ског ор га на ко је су до би ли усме ним пу тем. 

На и ме, пре ма по је ди ним ин струк ци ја ма до би је-
ним усме ним пу тем об ве зни ци би тре ба ло да уме сто 
из ме ње не по ре ске при ја ве по слу жбе ној ду жно сти 
под не су зах тев за ис прав ку гре шке на Обра сцу ЗИГ 
ко јим ће би ти стор ни ра но за ду же ње на пу ну нај ни жу 
осно ви цу до при но са и да за исти об ра чун ски пе ри од 
под не су но ву по ре ску при ја ву са ис ка за ном оба ве-
зом за до при но се об ра чу на том на сра змер ну нај ни жу 
осно ви цу. То би у на ве де ном слу ча ју под ра зу ме ва ло 
под но ше ње при ја ве за са мо и ни ци ја тив но при ја вљи-

ва ње оба ве зе по чла ну 182б ЗПППА, јер се оба ве за 
при ја вљу је на кон ис те ка ро ка до спе ло сти, уз об ра чун 
ка ма те за не бла го вре ме но пла ће не до при но се на сра-
змер ну нај ни жу осно ви цу из ра ни јег пе ри о да. 

У овом слу ча ју се ис прав ка по ре ске при ја ве тех-
нич ки вр ши та ко што се под не се Обра зац ЗИГ ко јим 
се зах те ва стор ни ра ње пр во бит но под не те при ја ве по 
слу жбе ној ду жно сти и под не се но ва по ре ска при ја ва 
по чла ну 182б ЗПППА у ко јој би се као да тум пла ћа ња 
на вео нај ра ни је да тум под но ше ња по ре ске при ја ве или 
не ки бу ду ћи да тум ка да је пла ни ра на упла та до при но са. 

Под се ћа мо на то да се Обра зац ЗИГ под но си у 
слу ча је ви ма ка да због по сту па ња по ре ског об ве зни ка, 
од но сно по ре ског ор га на, до ђе до гре шке у еви ден ти ра-
њу по ре ске оба ве зе (на при мер, два пу та се еви ден ти ра 
оба ве за по истом осно ву, или се по ре ска оба ве за јед ног 
по ре ског об ве зни ка еви ден ти ра као по ре ска оба ве за 
дру гог по ре ског об ве зни ка итд.). С тим у ве зи, ни је 
до кра ја ја сно за што По ре ска упра ва на ла же ова кав 
по сту пак ис прав ке, бу ду ћи да у кон крет ном слу ча ју 
не по сто ји основ за стор ни ра ње при ја ве под но ше њем 
Обра сца ЗИГ. Сма тра мо да је то нај ве ро ват ни је из 
тех нич ких раз ло га, тј. због то га што по сто ји мо гућ-
ност да си стем не ће ау то мат ски пре по зна ти из ме ње ну 
по ре ску при ја ву.

Пре ма то ме, иа ко ни је спор но да се пред мет на по-
ре ска при ја ва по слу жбе ној ду жно сти мо же ис пра ви ти. 
По ре ска упра ва у по је ди ним слу ча је ви ма пре по ру чу је 
ова кав по сту пак, уме сто под но ше ња из ме ње не по ре ске 
при ја ве. У овом мо мен ту нам ни је по знат ис ход под не-
тих ЗИГ обра за ца пре ма овим ин струк ци ја ма, та ко да 
са ве ту је мо об ве зни ци ма да на на ве де ни на чин по сту пе 
ис кљу чи во уз прет ход ну кон сул та ци ју са над ле жним 
по ре ским ор га ном.

Осим об ве зни ка ко ји су за ду же ни са до при но си ма 
из при ја ва по слу жбе ној ду жно сти, са мо и ни ци ја тив-
но при ја вљи ва ње оба ве зе за до при но се на нај ни жу 
осно ви цу по чла ну 182б ЗПППА мо гу вр ши ти и об-
ве зни ци ко ји ни су под не ли по ре ску при ја ву за упла ту 
до при но са на сра змер ну нај ни жу осно ви цу за не ки 
од ра ни јих об ра чун ских пе ри о да за ко ји је на ста ла 
оба ве за пла ћа ња до при но са без ис пла те за ра де, а за 
ко ји По ре ска упра ва још увек ни је утвр ди ла оба ве зу 
у при ја ви по слу жбе ној ду жно сти. 

Под се ћа мо, чла ном 182б став 1. ЗПППА про пи са-
но је да про тив ли ца ко је учи ни рад њу, од но сно про пуст, 
у ве зи са по ре зом чи је утвр ђи ва ње оба вља сам по ре ски 
об ве зник ко ји се сма тра ју по ре ским пре кр ша јем, не ће се 
под но си ти зах тев за по кре та ње пре кр шај ног по ступ ка 
ако то ли це, пре пред у зи ма ња би ло ко је рад ње по ре ског 
ор га на у ве зи са учи ње ном рад њом или про пу стом, 
од но сно пре от по чи ња ња по ре ске кон тро ле или под-
но ше ња зах те ва за по кре та ње пре кр шај ног по ступ ка, 
са мо и ни ци ја тив но при ја ви учи ње ну рад њу, од но сно 
про пуст и исто вре ме но пла ти ду го ва ни из нос по ре за 
уве ћан за об ра чу на ту ка ма ту из чла на 75. овог за ко на.

При ја ва по чла ну 182б ЗПППА под но си се на кон 
ис те ка ро ка до спе ло сти. По ре ску при ја ву у скла ду 
са чла ном 182б ЗПППА под но си по ре ски об ве зник, 
од но сно по ре ски пла тац ко ји са мо и ни ци ја тив но при-
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ја вљу је ду го ва ни из нос по ре за уве ћан за об ра чу на ту 
ка ма ту, по чла ну 75. овог за ко на, за пе ри од по чев од 
на ред ног да на од да на до спе ло сти до да на под но ше-
ња при ја ве. По ре ска при ја ва у скла ду са чла ном 182б 
ЗПППА под но си се за сва ки да тум на стан ка по ре ске 
оба ве зе, од но сно за сва ки об ра чун ски пе ри од за ко ји 
је на ста ла оба ве за за по ре зе по од бит ку.

Исказивањеподатакаосразмернојнајнижој
основицидоприносаупријави

почлану182бЗПППА
Прин цип ис ка зи ва ња по да та ка у по ре ској при ја ви 

ППП-ПД у скла ду са чла ном 182б ЗПППА је сли чан 
као и код при ја ве по слу жбе ној ду жно сти, са том раз-
ли ком да се у по ље 1.1 као вр ста при ја ве уно си озна-
ка 3 (са мо при ја вљи ва ње), док се по да ци о да ни ма и 
рад ним са ти ма у по љи ма 3.7, 3.8 и 3.8а ис ка зу ју на 
исти на чин као и код под но ше ња из ме ње не при ја ве 
по слу жбе ној ду жно сти ка да се оба ве за утвр ђу је на 
сра змер ну нај ни жу осно ви цу до при но са. 

При мер 2:

За по сле ни ко ји је био у рад ном од но су на од ре
ђе но вре ме био је при ја вљен на оси гу ра ње у пе ри
о ду од 29.02. до 30.04.2020. го ди не. С об зи ром на то 
да је 29.02.2020. го ди не би ла су бо та и не рад ни дан, 
за по сле ни ни је оства рио за ра ду ни ти на кна ду за ра
де за ме сец фе бру ар, али по сто ји оба ве за пла ћа ња 
до при но са на сра змер ну нај ни жу осно ви цу за је дан 
дан у том ме се цу јер је за по сле ни био у оси гу ра њу 
и тог да на. По ре ска упра ва ни је утвр ди ла оба ве зу 
за пла ћа ње до при но са на нај ни жу осно ви цу, па ће 
об ве зник са мо и ни ци ја тив но при ја ви ти на ста лу оба
ве зу под но шњем по ре ске при ја ве ППППД у скла ду са 
чла ном 182б ЗПППА. Уз прет по став ку да по сло да вац 
пла ћа утвр ђе ну оба ве зу 08.06.2022. го ди не, по ре ска 
при ја ва у скла ду са чла ном 182б ЗПППА ће са др жа ти 
сле де ће по дат ке:

Ред.  
бр. ОПИС

ППП-ПД по чла ну 182б 
ЗПППА за фе бру ар 2020. 

го ди не

1.1. Вр ста при ја ве 3

1.2. Об ра чун ски пе ри од 02 2020

1.3. Да тум на стан ка по ре ске оба-
ве зе

31.03.2020.

1.4. Да тум пла ћа ња 08.06.2022.

1.7. Нај ни жа осно ви ца 1

3.6. Ши фра вр сте при хо да 1 01 109 00 0

3.7. Број да на 1

3.8. Број са ти 8

3.8а Фонд са ти 160

3.9. Бру то при ход 0,00

3.10. Осно ви ца за по рез 0,00

3.11. По рез 0,00

3.12. Осно ви ца за до при но се 
(25.801х8/160)

1.290,05

3.13. ПИО 25,5% 328,96

3.14. Здрав ство 10,3% 132,88

3.15. Не за по сле ност 0,75% 9,68

3.17 МФП 10 1

5.1 Ка ма та за по рез 0,00

5.2 Ка ма та за ПИО 80,11

5.3 Ка ма та за здрав ство 32,36

5.4 Ка ма та за не за по сле ност 2,36

Об ја шње ње: У при ја ви по чла ну 182б ЗПППА до-
при но си су об ра чу на ти на сра змер ну нај ни жу осно ви цу 
ко ја је ва жи ла на дан на стан ка по ре ске оба ве зе, што је 
у кон крет ном слу ча ју 1.290,05 ди на ра уз при ме ну та да 
ва же ћих сто па за до при но се (ПИО 25,5%, здрав ство 
10,3% и не за по сле ност 0,75%). Сра змер на нај ни жа 
осно ви ца утвр ђе на је сра змер но са рад ним са ти ма, а не 
ка лен дар ским да ни ма, кон крет но 25.801х8/160. Иа ко 
за по сле ни ни је имао ни је дан рад ни дан (дан при ја ве 
рад ни ка на оси гу ра ње је би ла су бо та) у по ље 3.8 се 
мо ра уне ти по да так о рад ним са ти ма као да је ра дио 
тог да на, ка ко би при ја ва при хва ти ла сра змер ну осно-
ви цу ко ја се у при ја ви ра чу на сра змер но са са ти ма, а 
не сра змер но са да ни ма у ме се цу. Ка ма та је об ра чу на та 
по чев од на ред ног да на од да на до спе ло сти оба ве зе за 
пла ћа ње до да на пла ћа ња ко ји је на ве ден у по ре ској 
при ја ви, кон крет но за пе ри од од 1.4.2020. до 08.06.2022. 
го ди не. Ка ко би под не та при ја ва про шла ва ли да ци ју, 
нео п ход но је у по ље МФП 10 уне ти озна ку 1.

5. Подношење опште пријаве ППП-ПД  
за уплату доприноса на сразмерну најнижу 

основицу социјалних доприноса
По тре ба за под но шњем по ре ске при ја ве за упла ту 

до при но са без ис пла те за ра де на сра змер ну нај ни жу 
осно ви цу со ци јал них до при но са мо же се ја ви ти и 
код по сло да ва ца ко ји су у ма ју 2022. го ди не има ли 
за по сле не ко ји су из би ло ко јег раз ло га од ја вље ни 
са оси гу ра ња у не де љу 1. ма ја 2022 го ди не. Уко ли ко 
је овај дан за по сле ном по рас по ре ду рад ног вре ме на 
био не ра дан дан, за по сле ни за овај дан ни је оства рио 
пра во на за ра ду ни ти пра во на на кна ду за ра де за др-
жав ни пра зник. 

Ме ђу тим, за по сле ни је био при ја вљен на оси гу ра-
ње и тог да на и за тај је дан дан у ма ју по сто ји оба ве за 
упла те до при но са на сра змер ну нај ни жу осно ви цу. 
У овом слу ча ју по сло да вац је ду жан да об ра чу на те 
до при но се за ме сец мај 2022. го ди не, у скла ду са од-
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ред ба ма чла на 51. став 3. ЗДО СО, упла ти нај ка сни је 
до 30. ју на 2022. го ди не. 

Исказивањеподатакаосразмернојнајнижој
основициуопштојпријавиППППД

По сло да вац ко ји у про пи са ном ро ку (до кра ја 
ме се ца за прет ход ни ме сец) пла ти до при но се об ра чу-
на те на нај ни жу осно ви цу без ис пла те за ра де, под но си 
оп шту по ре ску при ја ву са озна ком 1 у по љу 1.1, и не 
об ра чу на ва ка ма ту јер оба ве зу по овој при ја ви из ми-
ру је у за ко ном про пи са ном ро ку. Та ко ђе, у оп штој при-
ја ви се не по пу ња ва по ље 1.3 ко је се од но си на да тум 
на стан ка по ре ске оба ве зе, јер се при ја ва под но си пре 
ро ка до спе ло сти до при но са за пла ћа ње.

При мер 3:

За по сле ни ко ји је био у рад ном од но су на од ре ђе
но вре ме ме сец да на био је при ја вљен на оси гу ра ње 
у пе ри о ду од 1.4. до 1.5.2022. го ди не. С об зи ром на то 
да је 1.5.2022. го ди не би ла не де ља и не рад ни дан, за
по сле ни ни је оства рио за ра ду ни ти на кна ду за ра де за 
др жав ни пра зник. Ме ђу тим, по сто ји оба ве за пла ћа ња 
до при но са на сра змер ну нај ни жу осно ви цу за је дан 
дан у ма ју ме се цу, јер је за по сле ни био у оси гу ра њу 
и тог да на. Уз прет по став ку да по сло да вац пла ћа 
утвр ђе ну оба ве зу 08.06.2022. го ди не, под не ће оп шту 
по ре ску при ја ву сле де ће са др жи не:

Ред.  
бр. ОПИ С Оп шта ППП-ПД за мај 2022. 

го ди не

1.1. Вр ста при ја ве 1

1.2. Об ра чун ски пе ри од 05 2022

1.4. Да тум пла ћа ња 08.06.2022.

1.7. Нај ни жа осно ви ца 1

3.6. Ши фра вр сте при хо да 1 01 109 00 0

3.7. Број да на 1

3.8. Број са ти 8

3.8а Фонд са ти 176

3.9. Бру то при ход 0,00

3.10. Осно ви ца за по рез 0,00

3.11. По рез 0,00

3.12. Осно ви ца за до при но се 
(30.880х8/176)

1.403,64

3.13. ПИО 25% 350,91

3.14. Здрав ство 10,3% 144,57

3.15. Не за по сле ност 0,75% 10,53

3.17 МФП 10 1

Об ја шње ње: У оп штој ППП-ПД при ја ви до при-
но си су об ра чу на ти на сра змер ну нај ни жу осно ви цу 
ко ја ва жи на дан упла те до при но са без ис пла те за ра де, 
што је у кон крет ном слу ча ју 1.403,64 ди на ра уз при ме-
ну тре нут но ва же ћих сто па за до при но се (ПИО 25%, 
здрав ство 10,3% и не за по сле ност 0,75%). Сра змер-
на нај ни жа осно ви ца утвр ђе на је сра змер но са рад-
ним са ти ма, а не са ка лен дар ским да ни ма, кон крет но 
30.880х8/176. Иа ко за по сле ни ни је имао ни је дан рад ни 
дан (дан од ја ве рад ни ка са оси гу ра ња је би ла не де ља) 
у по ље 3.8 се мо ра уне ти по да так о рад ним са ти ма као 
да је ра дио тог да на, ка ко би при ја ва при хва ти ла сра-
змер ну осно ви цу ко ја се у при ја ви ра чу на сра змер но 
са са ти ма, а не сра змер но са да ни ма у ме се цу. Ка ко 
би под не та при ја ва про шла ва ли да ци ју, нео п ход но је 
у по ље МФП 10 уне ти озна ку 1.



ЕЛЕКТРОНСКО ЕВИДЕНТИРАЊЕ ОБРАЧУНА ПДВ  
У СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА

У скла ду са чла ном 4. За ко на о елек трон ском фак-
ту ри са њу („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 44/21, 129/21 – у 
да љем тек сту: ЗЕФ) оба ве зу елек трон ског еви ден ти-
ра ња об ра чу на ПДВ има по ре ски ду жник у скла ду 
са За ко ном о по ре зу на до да ту вред ност („Слу жбе ни 
гла сник РС“ бр. 84/04, . . . и 153/20 у да љем тек сту – 
За кон о ПДВ) ко ји има ста тус об ве зни ка ПДВ, као и 
су бјект јав ног сек то ра, прав но ли це и пред у зет ник1 ко ји 
ни је об ве зник ПДВ. У том сми слу си стем елек трон-
ских фак ту ра (у да љем тек сту: СЕФ) има дво стру ку 
функ ци ју – функ ци ју си сте ма за елек трон ско фак ту-
ри са ње али и елек трон ско еви ден ти ра ње об ра чу на 
ПДВ од стра не по ре ских ду жни ка у скла ду са ЗЕФ. 

Од по чет ка при ме не ЗЕФ су сре ће мо се са број-
ним не до у ми ца ма у сми слу, из ме ђу оста лог, ко и од 
ко јег да ту ма има оба ве зу да елек трон ски еви ден ти ра 
об ра чун ПДВ (у да љем тек сту – ЕЕО ПДВ), ко ји је 
об у хват тран сак ци ја за ко ји по сто ји оба ве за еви-
ден ти ра ња и на ко ји на чин се исти спро во ди у СЕФ. 
До дат на ком пли ка ци ја про из ла зи из чи ње ни це да ЗЕФ 
и пра те ћи про пи си раз ли ку ју два ти па ЕЕО ПДВ: по-
је ди нач ни и збир ни. 

Ажу ри ра ном вер зи јом Ин тер ног тех нич ког упут-
ства (од 10. ју на 2022. го ди не2 – у да љем тек сту: ИТУ) 
Ми ни стар ство фи нан си ја Ре пу бли ке Ср би је (у да љем 
тек сту: МФИН) је, ди рект но или ин ди рект но, од го во-
ри ло на од ре ђе на пи та ња, али не на сва. У овом члан ку 
ба ви мо се ак ту ел ним не до у ми ца ма из ове обла сти. У 
пред сто је ћем пе ри о ду оче ку је мо до дат на ту ма че ња и 
по ја шње ња над ле жног Ми ни стар ства, као и нео п ход на 
при ла го ђа ва ња на пор та лу СЕФ. 

1  ЗЕФ про пи су је из у зет ке од на ве де ног, о че му ће ви ше ре чи би ти 
у на став ку тек ста. 

2  https://www.efak tu ra.gov.rs/vest/1193/azu ri ra no-in ter no-teh nic ko-
uput stvo-ver zi ja-od-10-ju na-.ph p

1. Субјекти који имају обавезу ЕЕО ПДВ   
У скла ду са чла ном 4. ЗЕФ обaвeзу ЕЕО ПДВ 

у СЕФ имa пoрeски ду жник у склaду сa Зaкoнoм 
о ПДВ, кojи je oбвeзник ПДВ, кao и субjeкт jaвнoг 
сeкт oрa, прaвнo лицe, oднoснo прeдузeтник кojи ниje 
oбвeзник пoрeзa нa дoдaту врeднoст, oсим:

1. Обвeзникa пoрeзa нa дoдaту врeднoст зa 
прoмeт дoбaрa и услугa кoje je извршиo, укључуjући 
и примљeни aвaнс зa тaj прoмeт, зa кojи издaje eлeк-
трoнску фaк туру у склaду сa ЗЕФ;

На по ми ње мо да је чла ном 3. став 2. ЗЕФ про пи-
са но да oбaвeза издaвaњa ЕФ нe пoстojи зa:

1) прoмeт нa мaлo и примљeни aвaнс зa прoмeт нa 
мaлo у склaду сa зaкoнoм кojи урeђуje фискaлизaциjу 
(с об зи ром на то да се за овај про мет из да је фи скал ни 
ра чун);

2) угoвoрну oбaвeзу усмeрeну прeмa кoрисницимa 
срeдстaвa из мeђунaрoдних oквирних спoрaзумa;

3) нaбaвку, мoдeрнизaциjу и рeмoнт нaoружaњa и 
вojнe oпрeмe, нaбaвку бeз бeднoснo oсeтљивe oпрeмe, 
кao и сa њимa пoвeзaним нaбaвкaмa дoбaрa и услугa.

2. Пoрeског ду жни ка зa увoз дoбaрa.
У скла ду са ста вом 2. истог чла на ЗЕФ за про мет 

на ма ло и при мље ни аванс за про мет на ма ло у скла ду 
са за ко ном ко јим се уре ђу је фи ска ли за ци ја, ко ји вр ши 
об ве зник ПДВ, по сто ји оба ве за ЕЕО ПДВ из ста ва 1. 
овог чла на ис кљу чи во ако за тај про мет, укљу чу ју ћи 
и при мље ни аванс, не по сто ји оба ве за из да ва ња фи-
скал ног ра чу на у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је 
фи ска ли за ци ја. 

Под се ћа мо на то да ЗЕФ уре ђу је, из ме ђу оста лог, 
издaвaњe, слaњe, приjeм, oбрaду, чувaњe, са др жи ну 
и еле мен те ЕФ, у трaнсaкциjaмa измeђу субjeкaтa 
jaвнoг сeкт oрa, измeђу субjeкaтa привaтнoг сeкт oрa, 
oднoснo измeђу субjeкт a jaвнoг и субjeкт a привaтнoг 
сeкт oрa. У том сми слу, а скла ду са чла ном 2. став 



 

24 ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК Јун 2022.

1. тач ка 1) истог за ко на, трaнсaкциjа под ра зу ме ва и 
тран сак ци ју без на кна де ко ја се од но си на ис по ру ку 
до ба ра и пру жа ње услу га. Сход но истом чла ну став 1. 
тач ка 5) ЕФ је, из ме ђу оста лог, фак ту ра ко ја се из да је 
за про мет без на кна де. 

На осно ву на ве де них од ре да ба про из ла зи да 
по сто ји оба ве за из да ва ња ЕФ за сва ки про мет 
без на кна де ка да је реч о тран сак ци ја ма из ме ђу 
ли ца на ко ја се при ме њу је ЗЕФ.

Сход но чла ну 4. став 4. ЗЕФ, обaвeзу ЕЕО ПДВ 
у систeму eлeк трoнских фaк турa имa и oбвeзник ПДВ 
зa прoмeт дoбaрa и услугa кojи вр ши бeз нaкнaдe, зa 
кojи je пoрeски ду жник у склaду сa зaкoнoм кojим сe 
урeђуje пoрeз нa дoдaту врeднoст, aкo зa тaj прoмeт 
нe издaje рaчун у склaду сa тим зaкoнoм. Ме ђу тим, у 
овом слу ча ју ни је реч о при ме ни чла на 164. став 1. 
тач ка 3) Пра вил ни ка о по ре зу на до да ту вред ност 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 37/21, . . . и 59/22; у да-
љем тек сту – Пра вил ник о ПДВ), пре ма ко јем об ве зник 
ПДВ не ма оба ве зу да из да ра чун за про мет до ба ра и 
услу га ко ји из вр ши без на кна де, већ о си ту а ци ја ма ка да 
се ге не рал но не из да је ра чун (нпр., ис ка за ни рас ход, 
ма њак до ба ра).

На осно ву прет ход но на ве де ног, мо же се за кљу-
чи ти да оба ве зу ЕЕО ПДВ:

А. Не ма об ве зник ПДВ ко ји вр ши:
– про мет до ба ра и услу га за ко ји се сма тра по-

ре ским ду жни ком и за ко ји из да је ЕФ, односно 
фискални рачун (јер при ли ком из да ва ња ЕФ ово 
ли це вр ши об ра чун ПДВ у свој ству по ре ског ду жни ка 
и ис ка зу је га у ра чу ну);

– про мет до ба ра и услу га за ко ји се не сма тра по-
ре ским ду жни ком, без об зи ра на то да ли има оба ве зу 
да из да ЕФ или не;

– про мет услу га без на кна де у сво је по слов не 
свр хе3 (јер се исте не сма тра ју про ме том услу га, од но-
сно пред ме том опо ре зи ва ња ПДВ, од но сно по осно ву 
истих не на ста је оба ве за об ра чу на ва ња ПДВ);

– про мет до ба ра без на кна де ко ји ни је пред мет 
опо ре зи ва ња у скла ду са чла ном 6. За ко на о ПДВ;

– про мет стра ном ли цу ко ји се сма тра из вр ше-
ним ван те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је у скла ду са чл. 
11 и 12. За ко на о ПДВ;

3  Про мет услу га без на кна де је ре гу ли сан чла ном 5. став 4. За-
ко на о ПДВ, на осно ву ко је са про ме том услу га уз на кна ду 
из јед на ча ва се: 

1) упо тре ба до ба ра ко ја су део по слов не имо ви не по ре ског об-
ве зни ка за лич не по тре бе осни ва ча, вла сни ка, за по сле них 
или дру гих ли ца, од но сно упо тре ба до ба ра у не по слов не 
свр хе по ре ског об ве зни ка. Ова упо тре ба сма тра се про ме том 
услу га уз на кна ду под усло вом да се ПДВ об ра чу нат у прет-
ход ној фа зи про ме та на та до бра мо же од би ти у пот пу но сти 
или сра змер но, не за ви сно од то га да ли је оства ре но пра во на 
од би так прет ход ног по ре за.

2) пру жа ње услу га ко је по ре ски об ве зник из вр ши без на кна де 
за лич не по тре бе осни ва ча, вла сни ка, за по сле них или дру гих 
ли ца, од но сно дру го пру жа ње услу га без на кна де у не по слов не 
свр хе по ре ског об ве зни ка.

У скла ду са чла ном 10. став 1. и чла ном 11. став 2. Пра вил ни ка о 
ПДВ упо тре ба до ба ра ко ја су део по слов не имо ви не по ре ског 
об ве зни ка, од но сно пру жа ња услу га у не по слов не свр хе су она 
ко ја се не вр ше у ци љу по ве ћа ња при хо да, од но сно сма ње ња 
рас хо да об ве зни ка ПДВ ко ји вр ши про мет те услу ге. 

– про мет за ко ји не из да је ЕФ а ко ји се сма тра 
из вр ше ним ван те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је или 
про мет ко ји се сма тра осло бо ђе ним у скла ду са чл. 
24. и 25. За ко на о ПДВ.

Б. Има об ве зник ПДВ ко ји је из вр шио про-
мет до ба ра и услу га за ко ји се сма тра по ре ским 
ду жни ком, а за ко ји не из да је ЕФ, без об зи ра на то 
шта пред ста вља основ не из да ва ња ЕФ (ли це ко јем се 
вр ши про мет или при ме на осло бо ђе ња од из да ва ња 
ЕФ про пи са но ЗЕФ). Дру гим ре чи ма, об ве зник ПДВ 
има оба ве зу ЕЕО ПДВ уко ли ко: 

– вр ши про мет ли цу за ко ји се сматра пореским 
дужником и не из да је ЕФ. Из у зе так од на ве де ног је 
про мет на ма ло и при мље ни аванс за про мет на ма ло 
у скла ду са За ко ном о фи ска ли за ци ји („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 153/20 и 96/21) ка да по сто ји оба ве за 
из да ва ња фи скал ног ра чу на; 

– вр ши про мет стра ном ли цу за ко ји по сто ји 
оба ве за об ра чу на ва ња ПДВ уко ли ко ни је реч о про-
ме ту на ма ло и при мље ном аван су на ма ло у скла ду 
са За ко ном о фи ска ли за ци ји ка да по сто ји оба ве за 
из да ва ња фи скал ног ра чу на стра ном фи зич ком ли цу; 

– реч је о мањ ку до ба ра (осим мањ ка ко ји се 
сма тра рас хо дом на ко ји се не пла ћа ПДВ у скла ду са 
За ко ном о ПДВ и мањ ка ко ји се мо же прав да ти ви шом 
си лом или дру гим оправ да ним раз ло гом у скла ду са 
Пра вил ни ком о ПДВ);

– има оба ве зу об ра чу на ПДВ за ис ка за ни рас-
ход (ка ло, рас тур, квар и лом) из над ко ли чи не на ко ји 
се не пла ћа ПДВ4;

– има оба ве зу об ра чу на ПДВ на да ва ње ре клам-
ног ма те ри ја ла и дру гих по кло на ма ње вред но сти 
у скла ду са чла ном 6. став 1. тач ка 4) За ко на о ПДВ 
и чл. 19. до 21. Пра вил ни ка о ПДВ (у слу ча ју ка да је 
вред ност тих до ба ра ве ћа од вред но сти из чла на 21. 
Пра вил ни ка о ПДВ);

– вр ши про мет на ма ло ако за тај про мет, укљу чу-
ју ћи и при мље ни аванс, не по сто ји оба ве за из да ва ња 
фи скал ног ра чу на5 пре ко елек трон ског фи скал ног 
уре ђа ја (у да љем тек сту: ЕФУ). 

У скла ду са чла ном 3. став 2. За ко на о фи ска ли-
за ци ји про ме том на ма ло сма тра се сва ки из вр ше ни 
про мет до ба ра и пру жа ње услу га фи зич ким ли ци ма, 
као и сва ки про мет до ба ра и услу га у ма ло про дај ним 
објек ти ма, не за ви сно од то га да ли је ко ри сник фи зич ко 
ли це, прав но ли це или пред у зет ник, укљу чу ју ћи и про-
мет из вр шен пу тем са мо на плат них уре ђа ја – ау то ма та. 
У скла ду са чла ном 4. став 4. истог за ко на об ве зник 
фи ска ли за ци је ко ји оба вља де лат но сти осло бо ђе не од 
оба ве зе еви ден ти ра ња про ме та на ма ло пре ко ЕФУ 
ак том Вла де, а исто вре ме но оба вља и де лат но сти ко је 
ни су из у зе те, од но сно осло бо ђе не од оба ве зе еви ден-
ти ра ња про ме та на ма ло пре ко ЕФУ, ду жан је да сва ки 

4  У скла ду са Уред бом о ко ли чи ни рас хо да (ка ло, рас тур, квар и 
лом) на ко ји се не пла ћа по рез на до да ту вред ност („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 84/04 и 86/04).

5  Што је ре гу ли са но Уред бом о од ре ђи ва њу де лат но сти код чи јег 
оба вља ња не по сто ји оба ве за еви ден ти ра ња про ме та на ма ло 
пре ко елек трон ског фи скал ног уре ђа ја („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 32/21, 117/21 и 51/22; у да љем тек сту – Уред ба).
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по је ди нач ни про мет на ма ло при ли ком оба вља ња де-
лат но сти ко је ни су об у хва ће не ак том Вла де из ста ва 
3. овог чла на, еви ден ти ра пре ко ЕФУ.

Дру гим ре чи ма, об ве зни ци ПДВ ко ји вр ше про мет 
на ма ло, од но сно про мет до ба ра и услу га фи зич ким 
ли ци ма за ко ји су осло бо ђе ни из да ва ња фи скал ног 
ра чу на у скла ду са Уред бом има ју оба ве зу ЕЕО ПДВ. 
На по ми ње мо, уко ли ко об ве зник ПДВ вр ши про мет и 
фи зич ким и прав ним ли ци ма (при че му се не ра ди о 
про ме ту у ма ло про дај ном објек ту ко ји се при мар но 
ко ри сти за про мет до ба ра и пру жа ње услу га фи зич ким 
ли ци ма), ово ли це има оба ве зу из да ва ња фи скал ног 
ра чу на пре ко ЕФУ за про мет ко ји вр ши фи зич ким ли-
ци ма, док за про мет ко ји вр ши прав ним ли ци ма не ма 
оба ве зу ЕЕО ПДВ ако за тај про мет из да је ЕФ.

У скла ду са чла ном 2. став 3. Пра вил ни ка о вр ста-
ма фи скал них ра чу на, ти по ви ма тран сак ци ја, на чи ни ма 
пла ћа ња, по зи ва њу на број дру гог до ку мен та и по је ди-
но сти ма оста лих еле ме на та фи скал ног ра чу на („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 31/21, . . . и 57/22 – у да љем 
тек сту: Пра вил ник о фи скал ним ра чу ни ма) ра чу ном 
за аванс сма тра се фи скал ни ра чун ко ји се из да је ра ди 
еви ден ти ра ња при мље ног аван са за бу ду ћи про мет на 
ма ло. Чла ном 2а истог пра вил ни ка про пи са но је да 
ка да се про мет до ба ра и услу га на ма ло вр ши има о цу 
кор по ра циј ске кар ти це, об ве зник фи ска ли за ци је из да је 
ис кљу чи во фи скал ни ра чун за про мет, не за ви сно 
од то га да ли је ре а ли за ци ја тог про ме та прет ход но 
на пла ће на, уз ис пу ње ње про пи са них усло ва. Ме ђу тим, 
по ста вља се пи та ње да ли је, уко ли ко се вр ши аван сно 
пла ћа ње, по треб но да се из вр ши ЕЕО ПДВ, с об зи ром 
на то да у овом слу ча ју не по сто ји оба ве за из да ва ња 
фи скал ног ра чу на за на пла ће ни аванс. Сма тра мо да 
не би има ло сми сла вр ши ти ЕЕО ПДВ за при мље на 
аван сна сред ства у си ту а ци ји ка да се за из вр ше ни про-
мет из да је ЕФ, већ да у кон крет ном слу ча ју об ве зник 
при ме не ЗЕФ тре ба да из да аван сни ра чун и ко нач ни 
ра чун (за из вр ше ни про мет) у СЕФ.

1. Вр ши про мет ко ји је осло бо ђен из да ва ња ЕФ 
и то за про мет ко ји се од но си на:

– угoвoрну oбaвeзу усмeрeну прeмa кoрисницимa 
срeдстaвa из мeђунaрoдних oквирних спoрaзумa. 
Чла ном 66. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 91/19), оквир ни спо ра зум је де фи ни-
сан као спо ра зум из ме ђу јед ног или ви ше на ру чи ла ца 
и јед ног или ви ше по ну ђа ча, ко јим се утвр ђу ју усло ви 
и на чин до де ле уго во ра то ком пе ри о да ва же ња оквир-
ног спо ра зу ма, по себ но у по гле ду це не и, евен ту ал но, 
ко ли чи не. Уго вор о јав ној на бав ци за кљу чу је се на 
осно ву оквир ног спо ра зу ма пре ис те ка ро ка ва же ња 
оквир ног спо ра зу ма, с тим да ње го во тра ја ње не мо ра 
да се по ду да ра са тра ја њем тог оквир ног спо ра зу ма, 
већ по по тре би мо же да тра је кра ће или ду же вре ме. 
Уго во ре о јав ној на бав ци на осно ву оквир ног спо ра-
зу ма мо гу да за кљу че на ру чи о ци ко ји су за кљу чи ли 
оквир ни спо ра зум, на ру чи о ци у чи је име је оквир ни 
спо ра зум за кљу чен, као и на ру чи о ци за ко је из до ку-
мен та ци је о на бав ци ја сно мо же да се утвр ди да им је 
оквир ни спо ра зум на ме њен.

Сма тра мо да се из у зе ће од оба ве за из да ва ња ЕФ 
од но си на све уче сни ке у лан цу на бав ке (нпр., по-
ди зво ђа че и из во ђа че), с об зи ром на ко ри шће ну тер-
ми но ло ги ју („усме ре ну пре ма ко ри сни ци ма“). Из у зе ће 
од оба ве зе из да ва ња ЕФ, ка да је реч о ме ђу на род ним 
оквир ним спо ра зу ми ма, од но си се и на про мет до ба ра 
и услу га на ко ји се при ме њу је осло бо ђе ње са пра вом 
на од би так прет ход ног по ре за про пи са ног чла ном 
24. став 1. тач. 16а) до 16г) За ко на о ПДВ, а у скла ду 
са усло ви ма и про це ду ром про пи са ним чл. 112. до 
132. Пра вил ни ка о ПДВ. На рав но, из у зе ће од оба ве-
зе из да ва ња ЕФ ни је усло вље но ни на ко ји на чин 
при ме ном на ве де ног осло бо ђе ња, од но сно оно ће 
се при ме њи ва ти не за ви сно од то га да ли су усло ви за 
при ме ну осло бо ђе ња ис пу ње ни или не. 

До дат но, оба ве за ЕЕО ПДВ не по сто ји у си ту-
а ци ји уко ли ко се при ме њу је по ре ско осло бо ђе ње.  

– нaбaвку, мoдeрнизaциjу и рeмoнт нaoружaњa и 
вojнe oпрeмe, нaбaвку бeз бeднoснo oсeтљивe oпрeмe, 
кao и сa њимa пoвeзaним нaбaвкaмa дoбaрa и услугa. 

ЕЕО ПДВ се вр ши у си ту а ци ји ка да је ли це ду жно 
да из вр ши об ра чун ПДВ за овај про мет јер за исти ни је 
ду жно да из да ЕФ. Шта се сма тра на о ру жа њем и вој ном 
опре мом бли же је де фи ни са но За ко ном о про из вод-
њи и про ме ту на о ру жа ња и вој не опре ме („Слу жбе ни 
гла сник РС“ бр. 36/18). Ме ђу тим овим ак том (као ни 
од ред ба ма са др жа ним у ЗЕФ) ни је пре ци зи ра но шта 
се сма тра на бав ка ма до ба ра и услу га ко ји су по ве за ни 
са на бав ком, мо дер ни за ци јом и ре мон том на о ру жа ња 
и вој не опре ме, као и на бав ком без бед но сно осе тљи ве 
опре ме. 

В. Има об ве зник ПДВ ко јем је из вр шен про мет 
до ба ра и услу га за ко ји се сма тра по ре ским ду жни-
ком у скла ду са чла ном 10. За ко на о ПДВ од но сно за 
про мет ко ји:

– Вр ши стра но ли це ко је ни је име но ва ло по-
ре ског пу но моћ ни ка и еви ден ти ра ло се за за оба ве зу 
пла ћа ња у Ре пу бли ци Ср би ји, а овај про мет сма тра се 
из вр ше ним на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, за ко ји 
је ово ли це (у свој ству при ма о ца) по ре ски ду жник у 
скла ду са чла ном 10. став 1. тач ка 3) За ко на о ПДВ.

Као што смо прет ход но на ве ли, ЕЕО ПДВ се не 
вр ши за про мет стра ног ли ца чи је је ме сто, у скла ду са 
чл. 11 и 12., ван те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је (од но сно 
ни је по треб но ис ка зи ва ти по дат ке о осно ви ци, од но-
сно об ра чу на том ПДВ у из но су ко ји је јед нак ну ли). 
Основ за овај став са др жан је у ИТУ (стр. 224., оде љак:  
3.5.11 – По је ди нач на еви ден ци ја ПДВ), пре ма ко јем се 
еви ден ти ра ње об ра чу на ПДВ вр ши за сва ки на ста-
нак по ре ске оба ве зе у слу ча ју ка да је из да ва лац или 
при ма лац по ре ски ду жник у скла ду са За ко ном о ПДВ; 

– Овом ли цу је из вр шио про мет дру ги об ве зник 
ПДВ, а за ко ји се по ре ским ду жни ком сма тра при-
ма лац до ба ра, од но сно услу га, у скла ду са чла ном 
10. став 2. За ко на о ПДВ6. 

6  Под се ћа мо на то да се пра ви ла за од ре ђи ва ње по ре ског ду жни ка 
из ста ва 2. овог чла на при ме њу ју ис кљу чи во ако је тај про мет 
из вр шен из ме ђу об ве зни ка ПДВ еви ден ти ра них за оба ве зу 
пла ћа ња ПДВ у скла ду са овим за ко ном.
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Под се ћа мо, у скла ду са по ме ну тим чла ном 10. 
став 2. За ко на о ПДВ, по ре ски ду жник је:

1. При ма лац до ба ра или услу га, об ве зник ПДВ, 
за про мет се кун дар них си ро ви на и услу га ко је су 
не по сред но по ве за не са тим до бри ма, из вр шен од 
стра не дру гог об ве зни ка ПДВ;

2. При ма лац до ба ра, об ве зник ПДВ, за про мет 
гра ђе вин ских обје ка та и еко ном ски де љи вих це ли на 
у окви ру тих обје ка та, укљу чу ју ћи и вла снич ке уде ле 
на тим до бри ма, из вр шен од стра не дру гог об ве зни ка 
ПДВ, у слу ча ју ка да је уго во ром на осно ву ко јег се 
вр ши про мет тих до ба ра пред ви ђе но да ће се на тај 
про мет об ра чу на ти ПДВ у скла ду са За ко ном о ПДВ;

3. При ма лац до ба ра и услу га из обла сти гра-
ђе ви нар ства, об ве зник ПДВ, од но сно ли це из чла на 
9. став 1. овог за ко на, за про мет из вр шен од стра не 
об ве зни ка ПДВ, ако је вред ност тог про ме та ве ћа од 
500.000 ди на ра, без ПДВ;

4. При ма лац елек трич не енер ги је и при род ног 
га са ко ји се ис по ру чу ју пре ко пре но сне, тран спорт не 
и ди стри бу тив не мре же, об ве зник ПДВ ко ји је ова до-
бра на ба вио ра ди да ље про да је, за про мет елек трич не 
енер ги је и при род ног га са из вр шен од стра не дру гог 
об ве зни ка ПДВ;

5. При ма лац до ба ра или услу га, об ве зник ПДВ, 
за про мет из вр шен од стра не дру гог об ве зни ка ПДВ, 
и то код про ме та:

а) хи по те ко ва не не по крет но сти код ре а ли за ци је 
хи по те ке у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је хи по те ка,

б) пред ме та за ло жног пра ва код ре а ли за ци је уго-
во ра о за ло зи у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је 
за ло жно пра во на по крет ним ства ри ма,

в) до ба ра или услу га над ко ји ма се спро во ди из-
вр ше ње у из вр шном по ступ ку у скла ду са за ко ном;

6. Сти ца лац имо ви не или де ла имо ви не чи ји је 
пре нос из вр шен у скла ду са чла ном 6. став 1. тач ка 1) 
За ко на о ПДВ, по сле чи јег пре но са су пре ста ли усло ви 
из чла на 6. став 1. тач ка 1) овог за ко на.

У овој си ту а ци ји об ве зник ПДВ ко ји вр ши 
про мет до ба ра и услу га дру гом об ве зни ку ПДВ из-
да је ЕФ, док при ма лац вр ши ЕЕО ПДВ у СЕФ.  

На по ми ње мо да об ве зник ПДВ не вр ши ЕЕО 
ПДВ за про мет ко ји му је из вр шен, а за ко ји се не 
сма тра по ре ским ду жни ком (без об зи ра на то што 
ни је из да та ЕФ). 

Г. Има и су бјект јав ног сек то ра, прав но ли-
це, од но сно пред у зет ник ко ји ни је об ве зник ПДВ, 
уко ли ко се сма тра по ре ским ду жни ком у скла ду 
са За ко ном о ПДВ

То прак тич но зна чи да ли ца ко ја ни су об ве зни ци 
ПДВ, а је су по ре ски ду жни ци, има ју оба ве зу да вр ше 
ЕЕО ПДВ, јер ЗЕФ ни је про пи сао из у зе ће за тај слу чај. 
Ме ђу тим, ов де се по ста вља до дат но пи та ње да ли ће 
ова ли ца, прак тич но по осно ву ЕЕО ПДВ, сте ћи ста-
тус до бро вољ них ко ри сни ка СЕФ на ко је се, у скла ду 
са чла ном 2. став 1. тач ка 4) ЗЕФ, при ме њу ју од ред бе 
ко је се од но се на су бјек те при ват ног сек то ра. 

2. Почетак обавезне примене ЕЕО ПДВ
У скла ду са од ред ба ма чла на 24. ЗЕФ, обaвeзa су-

бјек та јав ног сек то ра да вр ши ЕЕО ПДВ примeњуjе 
сe oд 1. ма ја 2022. гoдинe, док је за „оста ле“ оба ве зна 
при ме на од 1. ја ну а ра 2023. го ди не, из у зев за тран-
сак ци је у ко ји ма је је дан од уче сни ка су бјект јав-
ног сек то ра. На по ми ње мо да се, у скла ду са чла ном 
2. став 1. тач ка 4) ЗЕФ, од ред бе истог за ко на ко је се 
при ме њу ју на су бјек та при ват ног сек то ра, при ме њу ју 
и на до бро вољ ног ко ри сни ка СЕФ. Дру гим ре чи ма, 
до бро вољ ни ко ри сник СЕФ при ме њу је ре ле вант не 
од ред бе чла на 24. ЗЕФ ко је се од но се на су бјек та 
при ват ног сек то ра у сми слу по чет ка при ме не оба ве зе 
ЕЕО ПДВ. У овом слу ча ју при ме на је фак тич ки од да-
на ка да је ово ли це до би ло тај ста тус – да на на стан ка 
оба ве зе об ра чу на ПДВ у свој ству по ре ског ду жни ка.

Не спор на је чи ње ни ца да су су бјек ти јав ног сек-
то ра ду жни да вр ше ЕЕО ПДВ од 1. ма ја 2022. го ди не, 
би ло да је реч о тран сак ци ја ма са дру гим су бјек ти ма 
јав ног сек то ра, при ват ног сек то ра (укљу чу ју ћи и до-
бро вољ не ко ри сни ке СЕФ) или о „тре ћим“ ли ци ма за 
ко је има ју ту оба ве зу (у скла ду са ко мен та ри ма да тим 
у пр вом одељ ку овог члан ка). На ве де но се при ме њу је 
на сав про мет за ко ја су ова ли ца по ре ски ду жни ци а 
ко ји се сма тра из вр ше ним од 1. ма ја 2022. го ди не 
(не за ви сно од то га да ли су и ка да при ми ли ра чун од 
ли ца ко је им је из вр ши ло про мет за ко ји се сма тра ју 
по ре ским ду жни ком7).

Ме ђу тим, по ста вља се пи та ње у ве зи са по чет ком 
при ме не ЕЕО ПДВ за су бјек те при ват ног сек то ра. 
На и ме, ка ко смо на ве ли, сход но чла ну 24. став 8., 
обaвeзa ЕЕО ПДВ у вeзи сa трaнсaкциjaмa из члaнa 
4. овог за ко на, oсим трaнсaкциja у кojимa je jeднa oд 
стрaнa субjeкт jaвнoг сeкт oрa, примeњуjе сe oд 1. 
jaнуaрa 2023. гoдинe. Дру гим ре чи ма, ова ли ца ни су 
ду жна од 1. ма ја 2022. го ди не да вр ше ЕЕО ПДВ за 
тран сак ци је у ко ји ма су оба уче сни ка су бјек ти при-
ват ног сек то ра, од но сно уко ли ко су бјект при ват ног 
сек то ра из да је ЕФ су бјек ту јав ног сек то ра8 (на ве де но 
ва жи и за по је ди нач ни и за збир ни об ра чун). Ме ђу тим, 
од ко јег мо мен та ово ли це има оба ве зу да вр ши ЕЕО 
ПДВ уко ли ко је оно порески дужник у тран сак ци ји 
са су бјек том јав ног сек то ра9?

7  Из у зе так је си ту а ци ја у ко јој по ре ска оба ве за на ста је из да ва њем 
ра чу на код услу га из чла на 5. став 3. тач ка 1) За ко на о ПДВ 
(пре нос, усту па ње и да ва ње на ко ри шће ње ау тор ских и срод-
них пра ва, па те на та, ли цен ци, за штит них зна ко ва, као и дру гих 
пра ва ин те лек ту ал не сво ји не), услу га не по сред но по ве за них 
са тим услу га ма, као и услу га тех нич ке по др шке при ли ком 
ко ри шће ња софт ве ра, хар две ра и дру ге опре ме на од ре ђе ни 
вре мен ски пе ри од. 

8  У скла ду са чла ном 24. став 5. ЗЕФ оба ве за су бјек та привaтнoг 
сeкт oрa да из да ЕФ су бјек ту јав ног сек то ра при ме њу је се од 1. 
ма ја 2022. го ди не.

9  При ме ра ра ди, у си ту а ци ји ка да је су бјект при ват ног сек то ра 
осло бо ђен из да ва ња ЕФ за про мет ко ји вр ши су бјек ту јав ног 
сек то ра (нпр., у слу ча ју про ме та на о ру жа ња и вој не опре ме, 
за ко ји се сма тра по ре ским ду жни ком осло бо ђе ним од оба ве зе 
из да ва ња ЕФ) или уко ли ко су бјект јав ног сек то ра, об ве зник 
ПДВ, вр ши про мет су бјек ту при ват ног сек то ра за ко ји се по-
ре ским ду жни ком сма тра су бјект при ват ног сек то ра у скла ду 
са За ко ном о ПДВ. 
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По ста вља се пи та ње да ли је у овом слу ча ју реч о 
прав ној пра зни ни јер се бу квал ним ту ма че њем од ред бе 
мо же за кљу чи ти да су бјект при ват ног сек то ра вр ши 
ЕЕО ПДВ од 1. ја ну а ра 2023. го ди не, док ЗЕФ екс пли-
цит но не про пи су је од ка да се ова оба ве за при ме њу је 
на тран сак ци је у ко ји ма је јед на од стра на су бјект јав ног 
сек то ра. Има ју ћи у ви ду то да су, ка ко смо прет ход но 
об ја сни ли, су бјек ти јав ног сек то ра у скла ду са чла ном 
24. став 4. ЗЕФ од 1. ма ја 2022. го ди не ду жни да вр ше 
ЕЕО ПДВ да је на ме ра би ла да се од ред бом чла на 24. 
став 8. про пи ше да оба ве за ЕЕО ПДВ по чи ње да се 
при ме њу је од 1. ја ну а ра 2023. го ди не. 

3. Поступак, односно начин  
на који се врши ЕЕО ПДВ у СЕФ

ЗЕФ уво ди два ти па ЕЕО ПДВ: збир ни и по је-
ди нач ни. 

У скла ду са чла ном 4. став 3. ЗЕФ збир ни 
об ра чун се вр ши за про мет на ма ло и при мље ни 
аванс на ма ло, ко ји вр ши об ве зник ПДВ уко ли ко 
за тај про мет и при мље ни аванс не по сто ји оба ве за 
из да ва ња фи скал ног ра чу на (о че му је би ло ви ше 
ре чи у пр вом одељ ку овог члан ка). 

У свим оста лим про пи са ним слу ча је ви ма вр ши 
се по је ди нач ни об ра чун. 

Збир ни об ра чун се вр ши за све оба ве зе, ис ка-
зи ва њем по да та ка о осно ви ци и об ра чу на том по ре зу 
на до да ту вред ност, по себ но по по ре ским сто па ма. 
По је ди нач ни об ра чун под ра зу ме ва унос по да та ка 
по сва кој оба ве зи, од но сно тран сак ци ји (кре и ра њем 
по је ди нач ног до ку мен та у СЕФ). 

У скла ду са ста вом 7. истог чла на, ак том ми ни-
стра над ле жног за по сло ве фи нан си ја бли же се уре ђу ју 
на чин и по сту пак ЕЕО ПДВ у СЕФ. Чла ном 9. Пра-
вил ни ка о еле мен ти ма елек трон ске фак ту ре, фор ми и 
на чи ну до ста ве пра те ће и дру ге до ку мен та ци је кроз 
си стем елек трон ских фак ту ра, на чи ну и по ступ ку 
елек трон ског еви ден ти ра ња об ра чу на по ре за на до да ту 
вред ност у си сте му елек трон ских фак ту ра и на чи ну 
при ме не стан дар да елек трон ског фак ту ри са ња („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 69/21, 132/21, 46/22 – у да љем 
тек сту: Пра вил ник о ЕФ), про пи са но је да се на чин 
елек трон ског еви ден ти ра ња, ко ри го ва ња, од но сно 
по ни шта ва ња об ра чу на ПДВ (из чл. 7, 8. и 8а овог 
пра вил ни ка) вр ши у скла ду са ИТУ. 

3.1.Појединачниобрачун
Чла ном 7. Пра вил ни ка о ЕФ про пи са но је да 

по је ди нач ни об ра чун оба ве зно са др жи по дат ке по-
де ље не по сва кој по ре ској оба ве зи ко ја је на ста ла у 
да том по ре ском пе ри о ду у сми слу За ко на о ПДВ, а 
ко ји укљу чу ју:

1. Кра так опис из вр ше ног про ме та или дру гог 
осно ва на стан ка сва ке по ре ске оба ве зе у да том по-
ре ском пе ри о ду;

2. Из но се осно ви це ПДВ у ди на ри ма;
3. По ре ске сто пе ко је се при ме њу ју;

4. Из но се ПДВ ко ји је об ра чу нат на осно ви цу у 
ди на ри ма.

Уз по је ди нач ни об ра чун мо же се до ста ви ти и број 
ин тер ног ра чу на или дру ги до ку мент ко ји са др жи 
ви ше де та ља о осно ву за об ра чун ПДВ.

На пор та лу СЕФ по је ди нач ни об ра чун вр ши се 
ода би ром оп ци је „По је ди нач на еви ден ци ја ПДВ-а“. У 
скла ду са ИТУ (оде љак 3.5.11 – По је ди нач на еви ден-
ци ја ПДВ-а, стр. 230) ода би ром ове оп ци је ко ри сник 
мо же еви ден ти ра ти по је ди нач на до ку мен та ко ја ни су 
по сла та пу тем СЕФ за од ре ђе ни по ре ски пе ри од. Еви-
ден ти ра ње овог об ра чу на вр ши се за сва ки на ста нак 
по ре ске оба ве зе у слу ча ју ка да је из да ва лац или при-
ма лац по ре ски ду жник у скла ду са За ко ном о ПДВ. 

Сма тра мо да се по је ди нач ни об ра чун вр ши 
ка ко за до ку мен та/фак ту ре ко ја ни су по сла та кроз 
СЕФ (при ме ра ра ди, за про мет за ко ји се не из да је 
ЕФ, а за ко ји се по ре ским ду жни ком сма тра ли це 
ко је тај про мет вр ши), али и у оним слу ча је ви ма 
ка да је од стра не ли ца ко је вр ши про мет из да та 
ЕФ, а по ре ским ду жни ком сма тра се при ма лац 
(у скла ду са чла ном 10. За ко на о ПДВ).

У фор му за унос по је ди нач ног об ра чу на, у скла ду 
са ИТУ, уно се се сле де ћи по да ци:

1. Пра вац до ку мен та (ула зни или из ла зни);
2. Иден ти фи ка тор по ши ља о ца (ПИБ или ЈБКЈС) 

– сма тра мо да се овај по да так не уно си ка да је реч о 
про ме ту ко ји вр ше стра на ли ца, од но сно ко ји се вр ши 
стра ним ли ци ма;

3. Тзв. „Чек-бокс“ – уко ли ко је реч о до ку мен ту 
из ино стран ства – на по ми ње мо да се ово по ље не 
„че ки ра“ уко ли ко је реч о до ку мен ту ко ји се из да је 
стра ном ли цу;

4. Тип до ку мен та (фак ту ра, књи жно одо бре ње, 
књи жно за ду же ње или аван сни ра чун).

По ста вља се пи та ње ис прав ног уно са ти па до ку-
мен та у си ту а ци ји ка да:

– по сто ји оба ве за ин тер ног об ра чу на за про мет 
ко ји је из вр шен, а за ко ји још увек ни је при мљен ра чун 
или дру ги до ку мент,

– по сто ји оба ве за об ра чу на ПДВ за про мет за ко ји 
се не из да је ра чун или дру ги до ку мент (нпр., за про мет 
до ба ра и услу га без на кна де, ис ка за ни рас ход итд.).

Сма тра мо да се у тој си ту а ци ји, с об зи ром на то 
да ово пред ста вља оба ве зно по ље, би ра „Фак ту ра“, а 
у по ље „Број до ку мен та“ мо же се уне ти ре фе рен ца 
до ку мен та ко ји је основ за унос (при ме ра ра ди – „ин-
тер ни об ра чун бр. xx“). Слич но пи та ње по ста вља се у 
си ту а ци ји ка да до ла зи до из ме не осно ви це утвр ђе не 
про це ном и из но са осно ви це на дан на стан ка по ре ске 
оба ве зе (нпр., на осно ву до ста вље ног ра чу на стра ног 
ли ца). Сма тра мо да се у овом слу ча ју уно се по да ци 
ко ји се од но се на из нос раз ли ке, уз на во ђе ње ре фе-
рен це до ку мен та ко ји је основ за об ра чун. У ве зи са 
на ве де ним оче ку је се уна пре ђе ње ИТУ;

5. Број до ку мен та;
6. Број јед ног или ви ше аван сних ра чу на (уко-

ли ко по сто је);
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7. Да тум пла ћа ња;
8. Опис про ме та;
9. Да тум про ме та;
10. Уку пан из нос на кна де (осно ви ца без ПДВ-а);
11. По ре ска осно ви цу по сто пи 20%;
12. По ре ска осно ви цу по сто пи 10%;
13. Укуп ни об ра чу на ти ПДВ;
14. Уку пан из нос осно ви це;
15. Пра во на од би так ПДВ-а (без пра ва, де ли мич-

но, у пот пу но сти)10.
На осно ву до ку мен та „Де та љи но ве хит не ис прав-

ке (Hot fix 2.4)”11, об ја вље ним на сај ту www.efak tu ra.gov.
rs у пе так 10. ју на 2022. го ди не, из вр ше не су од ре ђе не 
ис прав ке, из ме ђу оста лог под бро јем 29. је на ве де но 
да је омо гу ће но до да ва ње аван са код по је ди нач не 
еви ден ци је. Ме ђу тим, оно што је и да ље не ја сно да ли 
је уно ше ње овог по да тка на би ло ко ји на чин ути че на 
ис ка зи ва ње по да та ка за из вр ше ни про мет (пре све га, 
ми сли мо на по дат ке: уку пан из нос на кна де, осно ви ца 
ПДВ и уку пан из нос). С об зи ром на тип по да та ка за 
ко ји се зах те ва унос, чи ње ни цу да си стем не омо гу ћа ва 
на би ло ко ји на чин ума ње ње осно ви це, од но сно ПДВ 
за из но се ко ји се од но се на аван сна пла ћа ња, као и да 
при ли ком уно са по да та ка си стем не вр ши ве ри фи ка-
ци ју истих, у од су ству пре ци зни јих ин струк ци ја од 
стра не над ле жних ор га на, сма тра мо да по дат ке тре ба 

10  На по ми ње мо да су по да ци „ста тус“ и „да тум за кљу ча ва ња“ 
си стем ски, ко је об ве зник еви ден ти ра ња не уно си.

11 https://www.efak tu ra.gov.rs/ex tfi le/sr /1187/SE F%20de ta lji%20
is prav ke%202.4%20ver zi ja%20od%2010062022_lat .pdf 

уне ти на на чин да се ПДВ ис ка зу је за из нос раз ли ке, 
док се осно ви ца ис ка зу је у пу ном из но су. 

У скла ду са ИТУ „по је ди нач на еви ден ци ја ПДВ 
се мо же ме ња ти све док ко ри сник не ода бе ре оп ци ју 
„За кљу чај“, на кон че га се по је ди нач на еви ден ци ја 
ПДВ ви ше не мо же ме ња ти“. Ме ђу тим, ка ко смо 
прет ход но на по ме ну ли, оче ку ју се да ља си стем ска 
при ла го ђа ва ња и из ме не ИТУ.

На по ми ње мо да по ре ски ду жни ци има ју оба-
ве зу да по сту па ју у скла ду са За ко ном о ПДВ, 
од но сно са Пра вил ни ком о ПДВ, не за ви сно од 
оба ве зе по је ди нач ног об ра чу на у СЕФ. Основ 
за овај став на ла зи мо у од ред би чла на 7. став 2. 
ЗЕФ на осно ву ко је овaj зaкoн нe утичe нa примeну 
од ре да ба зaкoнa кojим сe урeђуjу oбрaчунaвaњe и 
плaћaњe ПДВ и пoдзaкoнских aкaтa усвojeних нa 
oснoву тoг зaкoнa.

На ве де но им пли ци ра да, при ме ра ра ди, за про-
мет до ба ра и услу га ко ји у Ре пу бли ци вр ши стра но 
ли це ко је ни је об ве зник ПДВ у Ре пу бли ци, при ма лац, 
као по ре ски ду жник, са чи ња ва ин тер ни ра чун на дан 
на стан ка по ре ске оба ве зе у скла ду са чла ном 196. 
Пра вил ни ка о ПДВ. 

До дат но, у сег мен ту прак тич не при ме не, по ста вља 
се пи та ње у ве зи са на чи ном по сту па ња у си ту а ци ји 
ка да се при ми ЕФ са по ре ском ка те го ри јом АЕ – обр-
ну то об ра чу на ва ње ПДВ-а. На и ме, у при ка зу ове ЕФ 
(у сек ци ји „Ула зна до ку мен та“) се ви ди сле де ће по ље:

На гла ша ва мо да озна ча ва ње овог по ља не 
ути че на ис ка зи ва ње по да та ка у по је ди нач ној еви-
ден ци ји. Дру гим ре чи ма, без об зи ра на то што ће 
по ре ски ду жник мар ки ра ти ово по ље, он је ду жан 
да из вр ши по је ди нач ни об ра чун.

3.2.Збирниобрачун
Као што смо прет ход но на ве ли, у скла ду са чла ном 

4. став 3. ЗЕФ, збир ни об ра чун се вр ши за про мет на 
ма ло и при мље ни аванс на ма ло, ко ји вр ши об ве-
зник ПДВ, уко ли ко за тај про мет и при мље ни аванс не 
по сто ји оба ве за из да ва ња фи скал ног ра чу на. Исти се 
вр ши за све оба ве зе, ис ка зи ва њем по да та ка о осно ви ци 
и об ра чу на том ПДВ, по себ но по по ре ским сто па ма. 

У скла ду са чла ном 8. Пра вил ни ка о ЕФ, збир-
ни об ра чун из чла на 4. став 2. ЗЕФ оба ве зно са др жи 
збир но по дат ке за све по ре ске оба ве зе ко је су на-

ста ле у да том по ре ском пе ри о ду у сми слу За ко на о 
ПДВ, а ко ји укљу чу ју:

1. Кра так опис из вр ше ног про ме та или дру гог 
осно ва на стан ка сва ке по ре ске оба ве зе у да том по-
ре ском пе ри о ду12;

2. Из но се осно ви це у ди на ри ма;
3. По ре ске сто пе;
4. Из но се ПДВ ко ји је об ра чу нат на осно ви цу у 

ди на ри ма.
Ме ђу тим, пре ма ИТУ (одељ ку 3.5.10 – Збир на 

еви ден ци ја ПДВ-а, стр. 228.) ода би ром ове оп ци је „ко-
ри сник мо же збир но еви ден ти ра ти ПДВ за од ре ђе ни 
по ре ски пе ри од, за ра чу не ко ји ни су по сла ти кроз 
Си стем е-фак ту ра. Еви ден ти ра ње об ра чу на ПДВ вр ши 

12  С об зи ром на по дат ке ко је збир на еви ден ци ја са др жи, ни је 
ја сно где се овај по да так уно си, јер ни је пред ви ђен за унос на 
пор та лу СЕФ.  
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се за сва ки на ста нак по ре ске оба ве зе у слу ча ју ка да је 
из да ва лац по ре ски ду жник у скла ду са ЗПДВ“. На 
осно ву прет ход но на ве де ног мо же се сте ћи ути сак да 
је об у хват збир ног об ра чу на, пре ма ИТУ, знат но ши-
ри у од но су на за кон ску нор му. До дат но, на осно ву 
та кве фор му ла ци је прак тич но ни је мо гу ће на пра ви ти 
ја сно раз гра ни че ње из ме ђу по је ди нач ног и збир ног 
на чи на еви ден ти ра ња, јер се оба вр ше за сва ки на ста-
нак по ре ске оба ве зе13, с том раз ли ком што се збир но 
еви ден ти ра ње вр ши у слу ча ју ка да је из да ва лац по-
ре ски ду жник, док се по је ди нач ни об ра чун вр ши ка да 
је из да ва лац или при ма лац по ре ски ду жник у скла ду 
са За ко ном о ПДВ. Ме ђу тим, сма тра мо да оба ве зу 
ЕЕО ПДВ и из аспек та збир ног и по је ди нач ног на чи-
на еви ден ти ра ња тре ба ту ма чи ти из аспек та са мог 
ЗЕФ, у скла ду са прет ход но да тим ко мен та ри ма. Ка ко 
смо прет ход но на ве ли, у скла ду са чла ном 4. став 3. 
ЗЕФ, збир ни об ра чун се вр ши за про мет на ма ло и 
при мље ни аванс на ма ло, ко ји вр ши об ве зник ПДВ 
уко ли ко за тај про мет и при мље ни аванс не по сто ји 
оба ве за из да ва ња фи скал ног ра чу на. 

Да ље, фор ма за унос збир не еви ден ци је зах те ва 
унос сле де ћих ти по ва по да та ка:

– вре мен ски оп сег (да ли се збир на еви ден ци ја 
од но си на ме сец или квар тал);

– пе ри од на ко ји се од но си (ме сец или квар тал);
– го ди ну;
– по ре ску осно ви ца по сто пи 20% за про мет са 

на кна дом;
– по ре ску осно ви цу по сто пи 10% за про мет са 

на кна дом;
– по ре ску осно ви ца по сто пи 20% за про мет без 

на кна де;
– по ре ску осно ви цу по сто пи 10% за про мет без 

на кна де;
– сма ње ње ПДВ на осно ву про ме та из прет-

ход них пе ри о да;

13  Што је код збир ног на чи на еви ден ти ра ња кон тра дик тор но 
са мом ти пу еви ден ци је – збир ни.

– уве ћа ње ПДВ на осно ву про ме та из прет ход-
них пе ри о да.

Сход но чла ну 8а Пра вил ни ка, овај об ра чун об-
ве зник еви ден ти ра ња има мо гућ ност да ко ри гу је у 
СЕФ (у слу ча ју по гре шног ЕЕО ПДВ), од но сно да га 
по ни шти  (уко ли ко об ра чун ни је тре ба ло ни да бу де 
еви ден ти ран). Ме ђу тим, пре ма тре нут ној вер зи ји ИТУ, 
збир на еви ден ци ја се мо же ме ња ти до мо мен та ње ног 
за кљу ча ва ња, на кон че га не по сто ји мо гућ ност из ме на. 
Та ко ђе се оче ку ју из ме не и у овом де лу.

ИТУ не да је до дат на об ја шње ња ка да је реч о 
уно су по да та ка „сма ње ње ПДВ“ од но сно ње го во уве-
ћа ње „на осно ву про ме та из прет ход них пе ри о да“. Ове 
оп ци је има ју сми сла уко ли ко је реч о збир ном об ра чу-
ну оба ве зе ПДВ за од ре ђе ни по ре ски пе ри од14, али 
је упи тан оп сег при ме не уко ли ко се иста ко ри сти за 
про мет на ма ло и при мље ни аванс на ма ло, ко ји вр-
ши об ве зник ПДВ уко ли ко за тај про мет и при мље ни 
аванс не по сто ји оба ве за из да ва ња фи скал ног ра чу на. 

У скла ду са чла ном 4. став 6. ЗЕФ ЕЕО ПДВ у 
СЕФ вр ши се за по ре ски пе ри од у ро ку за под но ше ње 
по ре ске при ја ве, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је 
ПДВ, од но сно у ро ку од:

– 15 да на по ис те ку по ре ског пе ри о да – за об ве-
зни ке ПДВ, од но сно

– 10 да на по ис те ку по ре ског пе ри о да (од но сно 
ка лен дар ског ме се ца) у ко јем је на ста ла по ре ска оба-
ве за – за по ре ске ду жни ке ко ји ни су об ве зни ци ПДВ.

Об ве зни ци ПДВ има ју и да ље оба ве зу да 
по сту па ју у скла ду са За ко ном о ПДВ и са про-
пи си ма ко ји су до не ти на осно ву тог за ко на у 
по гле ду об ра чу на ва ња ПДВ, во ђе ња еви ден ци је, 
при пре ме и под но ше ња Пре гле да об ра чу на ПДВ и 
По ре ске при ја ве ПДВ.  

14  При ме ра ра ди, уко ли ко је за из вр ше ни про мет из вр шен об ра чун 
ПДВ у прет ход ном по ре ском пе ри о ду, а ЕФ из да та у те ку ћем. 



 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА СТРАНОГ ОБВЕЗНИКА  
ЗА РЕФАКЦИЈУ ПДВ ИСТИЧЕ 30. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ

Оба вља ње по слов них ак тив но сти на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Ср би је (у да љем тек сту: РС) мо же за ре зул-
тат има ти зна чај но по ве ћа ње тро шко ва стра них ли ца 
(од но сно ли ца ко ја у РС не ма ју се ди ште), укљу чу ју ћи 
и тро шак ПДВ об ра чу нат у скла ду са За ко ном о по-
ре зу на до да ту вред ност („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
84/04, . . . и 153/20 – у да љем тек сту: За кон о ПДВ) од 
стра не до ма ћих до ба вља ча, об ве зни ка ПДВ. Стра на 
ли ца оп ти ми за ци ју тро шко ва ПДВ мо гу спро ве сти 
на два на чи на:

1. Сти ца њем ста ту са об ве зни ка ПДВ (што под-
ра зу ме ва од ре ђи ва ње по ре ског пу но моћ ни ка и еви ден-
ти ра ње за оба ве зу пла ћа ња ПДВ) – у сми слу оства ри-
ва ња пра ва на од би так прет ход ног по ре за (у скла ду са 
чла ном 10а За ко на о ПДВ), и

2. Ре фак ци јом ПДВ за про мет до ба ра и услу га 
из вр шен овом ли цу од стра не об ве зни ка ПДВ – на 
осно ву под не тог зах те ва на Обра сцу РЕФ 1 – Зах тев 
стра ног об ве зни ка за ре фак ци ју. Рок за под но ше ње 
зах те ва за ре фак ци ју ПДВ за про мет ко ји је из вр-
шен стра ном об ве зни ку у то ку 2021. го ди не ис ти че 
30. ју на 2022. го ди не.  

Ре фак ци ја ПДВ стра ном об ве зни ку (у да љем 
тек сту: ре фак ци ја) нор ма тив но је уре ђе на чла ном 53. 
За ко на о ПДВ и чла ном 271. Пра вил ни ка о по ре зу на 
до да ту вред ност („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 37/21, 
… и 59/22 – у да љем тек сту: Пра вил ник о ПДВ). 

Про пи са на пра ви ла су у зна чај ној ме ри уса гла-
ше на са чл. 170–171а ЕУ ПДВ Ди рек ти ве1. До дат но, 
Осмом Ди рек ти вом2 про пи са ни су по сту пак и на чин 
оства ри ва ња пра ва на ре фак ци ју ПДВ стра ног ли ца 
ре ги стро ва ног за ПДВ у не кој од зе ма ља чла ни ца 
(раз ли чи тој од зе мље у ко јој оства ру је пра во на по вра-

1  Из вор: https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/ALL /?uri =CE-
LEX:32006L0112#nt r8-L_2006347EN.01000101-E0008

2  Из вор: https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/TXT /?uri =CE-
LEX%3A02008L0009-20101001

ћај), док се Три на е стом Ди рек ти вом3 бли же уре ђу је 
по вра ћај стра ним об ве зни ци ма ко ји не ма ју се ди ште 
на те ри то ри ји ЕУ. 

1. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА  
НА РЕФАКЦИЈУ ПДВ

Набавке за које постоји  
право на рефакцију ПДВ

У скла ду са чла ном 53. За ко на о ПДВ, пра во на 
ре фак ци ју, на осно ву под не тог зах те ва, мо же да оства-
ри стра ни об ве зник за про мет по крет них до ба ра и 
пру же не услу ге у Ре пу бли ци. 

На по ми ње мо да стра но ли це не оства ру је пра во 
на ре фак ци ју ПДВ за на бав ку не по крет но сти и ПДВ 
пла ћен на уво зу4. 

Реч је о опо ре зи вим ис по ру ка ма на ко је је об ра чу-
нат ПДВ и ис ка зан у ра чу ну у скла ду са За ко ном о 
ПДВ. Уко ли ко је, при ме ра ра ди, до ба вљач – об ве зник 
ПДВ ис ка зао ПДВ, а то ни је био ду жан да учи ни (на 
осно ву по гре шне при ме не пра ви ла ме ста про ме та), 
стра ни об ве зник не ма пра во на ре фак ци ју ПДВ. У том 
слу ча ју ово ли це тре ба да зах те ва од свог до ба вља ча 
ис прав ку ра чу на ко ји са др жи гре шку и, уко ли ко је 
ра чун пла ћен, по вра ћај де ла нов ча них сред ста ва (за 
из нос при па да ју ћег ПДВ). 

У на став ку на во ди мо ми шље ња Ми ни стар ства 
фи нан си ја Ре пу бли ке Ср би је (у да љем тек сту: МФИН):

„Наиме,собзиромнатодаје,премазакону
којимсеуређујупривреднадруштва,представни
штвостраногпривредногдруштвањеговиздвојен

3  Из вор: https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/TXT /?uri =ce-
lex%3A31986L0560

4  Три на е стом Ди рек ти вом ЕУ да то је пра во, у скла ду са про пи са-
ним усло ви ма, на ре фак ци ју ПДВ пла ће ног на уво зу док на шим 
За ко ном о ПДВ исто ни је пред ви ђе но. 
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организационидеокојиможеобављатипретходнеи
припремнерадњеуциљузакључењаправногпослатог
друштваидаможезакључиватисамоправнепосло
веувезисвогтекућегпословања,сааспектаЗакона
представништвостраноглицасматрасепословном
јединицомтоглица,причемутапословнајединица
немастатуссталнепословнејединицекојаможе
даобављаделатностуРепублициСрбији,осимуиз
узетнимслучајевима(кадајеобављањеделатности
уређеномеђународнимуговором).

Поредтоганапомињемо,страниобвезниккоји
имапредставништвоуРепублициСрбијиимаправо
нарефакцијуПДВзанабавкедобараиуслугазапо
требесвогпредставништваускладусачланом53.
Закона“ (ми шље ње МФИН бр. 011-00-00377/2016-04 
од 15.06.2016. го ди не)

„Напрометдобара,уконкретномслучајуопре
ме–алатапотребногзапроизводњуконкретнихауто
делова(намењенихотпремањууиностранство),акоји
обвезникПДВвршикупцу(наручиоцу)аутоделова,
постојалабиобавезаобрачунавањаиплаћањаПДВ
ускладусаЗаконом,собзиромдајеместотогпро
метаРепубликаСрбија,адазатајпрометЗаконом
нијепрописанопорескоослобођење.Стимувезина
помињемо,страниобвезник–купацаутоделова(под
претпоставкомданијеобвезникПДВуРепублици
Србији)имаобиправонарефакцијуПДВзанабав
куопреме–алатапотребногзапроизводњуауто
деловаускладусачланом53.Закона(...)“ (ми шље ње 
МФИН бр. 413-00-168/2016-04 од 21.06.2016. го ди не)

Промет који врши страни обвезник  
у РС као услов за рефакцију ПДВ

Оства ри ва ње пра ва на ре фак ци ју усло вље но је, 
из ме ђу оста лог, чи ње ни цом да ли стра но ли це вр ши 
про мет до ба ра и услу га у РС или не. Ре фак ци ја ПДВ 
из вр ши ће се стра ном об ве зни ку под усло вом, из ме ђу 
оста лог, да ово ли це не вр ши про мет у РС осим про ме та:

1. Услу га пре во за до ба ра ко је су у скла ду са чла-
ном 24. став 1. тач. 1), 5) и 8) За ко на о ПДВ осло бо ђе не 
по ре за (од но сно услу га пре во за ко је су по ве за не са 
уво зом до ба ра, пре во зних услу га ко ри сни ци ма сло-
бод них зо на ко је су не по сред но по ве за не са уно сом 
до ба ра у сло бод ну зо ну, као и пре во зних услу га ко је су 
у ве зи са из во зом, тран зи том и при вре ме ним уво зом);

2. Услу га пре во за пут ни ка ко ји у скла ду са чла-
ном 49. став 7.5 истог за ко на под ле же по је ди нач ном 
опо ре зи ва њу пре во за;

3. До ба ра и услу га за ко ји оба ве зу об ра чу на-
ва ња ПДВ има об ве зник ПДВ – при ма лац до ба ра 
или услу га. Од но сно, пра во на ре фак ци ју ПДВ има 
стра ни об ве зник и у си ту а ци ји уко ли ко вр ши про мет 
об ве зни ку ПДВ са ме стом про ме та у РС, за ко ји се 
по ре ским ду жни ком сма тра при ма лац, у скла ду са 
чла ном 10. став 1. тач ка 3) За ко на о ПДВ. 

5  У скла ду са овом од ред бом у слу ча ју пре во за пут ни ка ау то-
бу си ма, ко ји вр ше стра ни об ве зни ци ако се пре ла зи др жав на 
гра ни ца, над ле жни ца рин ски ор ган об ра чу на ва ПДВ за сва ки 
пре воз (у да љем тек сту: по је ди нач но опо ре зи ва ње пре во за), под 
усло вом уза јам но сти.

Дру гим ре чи ма, ну жан услов ко ји стра ни об ве зник 
мо ра да ис пу ни је да не вр ши про мет до ба ра и услу га 
у РС, са из у зет ком прет ход но на ве де них ак тив но сти 
(не за ви сно од то га да ли се ове ак тив но сти сма тра ју 
из вр ше ним на те ри то ри ји Ре пу бли ке или не). Ли це, 
на рав но, вр ши про мет до ба ра и услу га у Ре пу бли ци 
уко ли ко је реч о про ме ту за ко ји се ме стом про ме та, 
утвр ђе ним у скла ду са чл. 11. и 12. За ко на о ПДВ, 
сма тра те ри то ри ја РС.

У си ту а ци ји уко ли ко стра но ли це вр ши про мет 
за ко ји по сто ји оба ве за об ра чу на ва ња ПДВ, од но сно 
про мет за ко ји је про пи са но по ре ско осло бо ђе ње са 
пра вом на од би так прет ход ног по ре за, оно је ду жно 
да од ре ди по ре ског пу но моћ ни ка и да се еви ден ти-
ра за оба ве зу пла ћа ња ПДВ (не за ви сно од из но са 
тог про ме та у прет ход них 12 ме се ци). Из у зе так од 
на ве де ног је уко ли ко је реч о про ме ту ко ји се вр ши 
ис кљу чи во об ве зни ци ма ПДВ, од но сно ли ци ма из 
чла на 9. став 1. За ко на о ПДВ6, као и о про ме ту услу га 
пре во за пут ни ка ау то бу си ма за ко је се као осно ви ца 
за об ра чун ПДВ утвр ђу је про сеч на на кна да пре во за 
за сва ки по је ди нач ни пре воз. У овом слу ча ју, као што 
смо на ве ли, стра ни об ве зник не ма пра во на ре фак ци-
ју ПДВ, већ ПДВ об ра чу нат за од го ва ра ју ћи по ре ски 
пе ри од ума њу је за из нос прет ход ног по ре за у скла ду 
са За ко ном о ПДВ. 

Услов узајамности
Чла ном 53. став 2. За ко на о ПДВ про пи са но је да 

се ре фак ци ја ПДВ стра ном об ве зни ку вр ши под усло-
вом уза јам но сти. Ис пу ње ност овог усло ва у су шти ни 
зна чи да стра ни об ве зник има пра во на ре фак ци ју ПДВ 
пла ће ног у Ре пу бли ци под усло вом да то пра во има 
и об ве зник ПДВ у зе мљи у ко јој ово стра но ли це 
има се ди ште (и ре ги стро ва но је за ПДВ). Три на е ста 
Ди рек ти ва ЕУ да је мо гућ ност зе мља ма чла ни ца ма да 
усло ве ово пра во од но сом уза јам но сти, што је ве ћи на 
ових зе ма ља и учи ни ла. 

Пре ма ин фор ма ци ја ма са сај та По ре ске упра ве 
Ре пу бли ке Ср би је7, услов уза јам но сти је ус по ста вљен 
са Хо лан ди јом, Сло вач ком Ре пу бли ком, Ре пу бли ком 
Хр ват ском, Кра ље ви ном Дан ском, Ре пу бли ком Ау стри-
јом, Бо сном и Хер це го ви ном, Кра ље ви ном Бел ги јом, 
Цр ном Го ром, Ре пу бли ком Се вер ном Ма ке до ни јом, 
Ре пу бли ком Сло ве ни јом, Са ве зном Ре пу бли ком Не-
мач ком, Ује ди ње ним Кра љев ством Ве ли ке Бри та ни је 
и Се вер не Ир ске, Ре пу бли ком Тур ском (за од ре ђе не 
на бав ке), Швај цар ском Кон фе де ра ци јом, Кра ље ви ном 
Нор ве шком, Ру му ни јом и Ма ђар ском.  

У на став ку на во ди мо ми шље ња Ми ни стар ства 
фи нан си ја Ре пу бли ке Ср би је (у да љем тек сту: МФИН):

6  Ли ца из чла на 9. став 1. За ко на о ПДВ су Ре пу бли ка Ср би ја 
и ње ни ор га ни, ор га ни те ри то ри јал не ау то но ми је и ло кал не 
са мо у пра ве, као и прав на ли ца осно ва на за ко ном, од но сно ак-
том ор га на Ре пу бли ке, те ри то ри јал не ау то но ми је или ло кал не 
са мо у пра ве у ци љу оба вља ња по сло ва др жав не упра ве или 
ло кал не са мо у пра ве.

7  https://www.purs.gov.rs/prav na-li ca/pd v/re fak ci ja-pd v/7377/re fak-
ci ja-pd v-a-stra nom-ob ve zni ku.html
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„Страниобвезник,наосновуподнетогзахтева,
имаправонарефакцијуПДВуРепублициСрбији,ако
јеиспуњенусловузајамности(штозначидаидржава
страногобвезникаврширефакцијуПДВобвезницимаиз
РепубликеСрбије),каоиусловипрописаниодредбама
члана53.став1.Закона.Стимувези,аимајућиувиду
данијеуспостављенаузајамностизмеђуРепублике
СрбијеиКраљевинеШпанијеувезисаостварива
њемправанарефакцијуПДВ,обвезникизКраљевине
ШпанијенемаправонарефакцијуПДВ,безобзира
далисуиспуњениосталиусловиизчлана53.став1.
Закона.“(ми шље ње МФИН бр. 430-00-72/2019-04 од 
28.02.2019. го ди не)

„Страниобвезник,наосновуподнетогзахтева,
имаправонарефакцијуПДВзапрометпокретних
добараипруженеуслугеуРепублициСрбији,акоје
испуњенусловузајамности(штозначидаидржава
страногобвезникаврширефакцијуПДВобвезни
цимаизРепубликеСрбије),каоиусловипрописани
одредбамачлана53.став1.Закона.Прематоме,а
имајућиувидудајепочевод1.јануара2013.годи
неуспостављенаузајамноступуномобимуизмеђу
РепубликеСрбијеиРепубликеСловенијеувезиса
остваривањемправанарефакцијуПДВстраномоб
везнику,обвезникизРепубликеСловенијеимаправо
нарефакцијуПДВзапрометдобараиуслугакојиму
уРепублициСрбијивршеобвезнициПДВ(прометма
теријалаиизнајмљивањехале),узиспуњењеуслова
изчлана53.став1.Закона...

Напомињемо,чињеницадајестраниобвезник
оснивачпривредногдруштвауРепублициСрбијине
умањујеправостраногобвезниканарефакцијуПДВ,
узиспуњењесвихпрописанихусловаиускладуса
прописаномпроцедуром.“ (ми шље ње МФИН бр. 011-
00-756/2017-04 од 20.11.2017. го ди не)

„Прематоме,аимајућиувидудајеод1.јануара
2013.годинеуспостављенаузајамностизмеђуРепу
бликеСрбијеиСавезнеРепубликеНемачкеувезиса
остваривањемправанарефакцијуПДВ,обвезникиз
СавезнеРепубликеНемачке,узиспуњењеусловаиз
члана53.став1.Закона,имаправонарефакцијуПДВ
запримљенеуслугеизнајмљивањафилмскогстудија
иопремеуРепублициСрбији.“(ми шље ње МФИН бр. 
430-00-00191/2016-04 од 15.06.2016. го ди не)

Право на одбитак претходног пореза  
као предуслов права на рефакцију ПДВ
У скла ду са чла ном 53. став 1. тач ка 3) За ко на о 

ПДВ, ре фак ци ја ПДВ ће би ти из вр ше на под усло вом, 
из ме ђу оста лог, да су ис пу ње ни усло ви под ко ји ма би 
об ве зник ПДВ мо гао оства ри ти пра во на од би так 
прет ход ног по ре за за та до бра и услу ге у скла ду са 
овим за ко ном. Овом од ред бом За кон о ПДВ прак-
тич но из јед на ча ва стра ног об ве зни ка и до ма ћег 
об ве зни ка ПДВ у оп се гу пра ва на од би так прет ход-
ног по ре за. Дру гим ре чи ма, стра ним ли ци ма не мо же 
се да ти по вољ ни ји „трет ман“ у од но су на (до ма ће) 
об ве зни ке ПДВ8. 

8  Слич на од ред ба про пи са на је и у Три на е стој Ди рек ти ви ЕУ.

Сход но на ве де ном, од ред бе За ко на о ПДВ ко је се 
од но се на оства ри ва ње пра ва на од би так прет ход ног 
по ре за при ме њу ју се и при ли ком опре де љи ва ња да ли 
стра ни об ве зник ис пу ња ва услов за ре фак ци ју ПДВ. У 
том сми слу нео п ход но је узе ти у об зир, из ме ђу оста лог, 
ис пу ње ност усло ва про пи са них чла ном 28. За ко на о 
ПДВ, као и из у зи ма ње од од бит ка прет ход ног по ре за 
из чла на 29. истог за ко на. При ме ра ра ди, ре фак ци ја 
се не ће из вр ши ти стра ном об ве зни ку по осно ву на бав-
ке пут нич ког ау то мо би ла или у си ту а ци ји да ово ли це 
не рас по ла же ра чу ном из да тим у скла ду са За ко ном 
о ПДВ. Та ко ђе, стра ни об ве зник ко ји вр ши про мет 
без пра ва на од би так прет ход ног по ре за (и за свр ху 
оба вља ња тих ак тив но сти је из вр шио на бав ке до ба ра, 
од но сно услу га у РС) не ма пра во на ре фак ци ју ПДВ. 

„Услучајунабавкедобара,односноуслугаодоб
везникаПДВ,којијезапрометтихдобара,односно
услугапорескидужникускладусаЗаконом,једанод
условадаобвезникПДВ–стицалацтихдобара,одно
сноуслугаоствариправонаодбитакПДВисказаногу
рачунузатајпромет,јепоседовањерачунаиздатогу
складусаЗаконом.Наиме,рачунзапредметнипромет
треба,измеђуосталог,дасадржииподаткеонази
ву,адресииПИБ–упримаоцарачуна,тј.обвезника
ПДВкојемјепрометизвршен.Урачунукојиобвезник
ПДВиздајезапрометдобара,односноуслугаизвршен
страномобвезнику,неморадасенаведеподатако
ПИБустраногобвезника.Стимувези,аузиспуњење
осталихпрописанихуслова,страниобвезникможеда
оствариправонарефакцијуПДВакопоседујерачун
претходногучесникаупромету–обвезникаПДВу
којемсу,измеђуосталог,наведенииподационазиву
иадресистраногобвезника.“ (ми шље ње МФИН бр. 
413-00-64/2017-04 од 24.05.2017. го ди не)

2. ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА  
ПРАВА НА РЕФАКЦИЈУ ПДВ

Чла ном 271. Пра вил ни ка о ПДВ про пи са но је 
по сту па ње стра ног об ве зни ка за свр ху оства ри ва ња 
пра ва на ре фак ци ју ПДВ. Ово пра во се оства ру је на 
осно ву под не тог зах те ва По ре ској упра ви пот пи са ног 
од стра не овла шће ног ли ца9. Зах тев се под но си јед-
ном го ди шње, нај ка сни је до 30. ју на те ку ће го ди не, за 
до бра и услу ге на ба вље не у прет ход ној ка лен дар ској 
го ди ни. За из вр ше не на бав ке у 2021. го ди ни рок за 
под но ше ње овог зах те ва ис ти че 30. ју на 2022. го ди не.

По ме ну ти зах тев се под но си на Обра сцу РЕФ 
1 – Зах тев стра ног об ве зни ка за ре фак ци ју. По себ но 
тре ба обра ти ти па жњу на нео п ход ну до ку мен та ци ју 
ко ју је по треб но при ло жи ти уз овај зах тев10:

9  Стра ни об ве зник тре ба да овла сти до ма ће ли це (прав но или 
фи зич ко) да, у гра ни ца ма да тог овла шће ња, пред у зи ма кон-
крет не рад ње у по ступ ку (при ку пи нео п ход ну до ку мен та ци ју, 
под не се зах тев, ко му ни ци ра са По ре ском упра вом итд.). Да ва ње 
овла шће ња за под но ше ње зах те ва елек трон ским пу тем вр ши се 
под но ше њем при ја ве за да ва ње овла шће ња на Обра сцу ПЕП.

10  Ко ри снич ко упут ство за под но ше ње зах те ва и ко ри шће ње апли-
ка тив ног софт ве ра мо же се пре у зе ти са сај та По ре ске упра ве на 
овој адре си: https://www.purs.gov.rs/prav na-li ca/pre gled-pro pi sa/
ko ri snic ka-uput stva/5343/ko ri snic ko-uput stvo-za-re fak ci ju-i-oslo-
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1. По твр да о ре ги стра ци ји за ПДВ, од но сно 
дру ги об лик по ре за на по тро шњу, из да та од стра не 
по ре ског ор га на др жа ве у ко јој се на ла зи се ди ште 
стра ног об ве зни ка (ори ги нал и ове рен пре вод). Иа-
ко ни је из ри чи то про пи са но, ова по твр да не ће би ти 
при хва ће на уко ли ко је у мо мен ту под но ше ња зах те ва 
„ста ри ја“ од шест ме се ци. 

2. Пла ће ни ра чу ни о на ба вље ним до бри ма или 
ко ри шће ним услу га ма у Ре пу бли ци Ср би ји, у ко ји ма 
је ис ка зан ПДВ. Ови ра чу ни мо ра ју да бу ду пла ће ни 
до момента за под но ше ње зах те ва. 

Пре ма ин фор ма ци ја ма ко ји ма рас по ла же мо, ра чун 
мо ра би ти из дат11 у го ди ни за ко ју се зах те ва ре фак-
ци ја (од но сно, у то ку 2021. го ди не). 

Као што смо прет ход но на по ме ну ли, реч је о 
ра чу ни ма ко ји су из да ти у скла ду са За ко ном о ПДВ, 
од но сно са др же све про пи са не по дат ке. У слу ча ју да 
ра чун са др жи гре шку, не ће би ти при хва ћен за свр ху 
оства ри ва ња пра ва на ре фак ци ју, без об зи ра на то што 
је ПДВ по том ра чу ну пла ћен. Ме ђу тим, сма тра мо да 
уко ли ко се на кнад но утвр ди (при ме ра ра ди, у то ку 
при пре ме до ку мен та ци је) да ра чун са др жи гре шку 
и зах те ва се, у скла ду са чла ном 44. За ко на о ПДВ, из-
да ва ње но вог ра чу на ко ји са др жи на по ме ну да се тим 
ра чу ном за ме њу је прет ход но из да ти ра чун (са ори ги-
нал ним, од но сно истим да ту мом про ме та), чи ње ни ца 
да је из дат под да ту мом у 2022. го ди ни не би тре ба ло да 
бу де пре пре ка за стра ног об ве зни ка да оства ри пра во 
на ре фак ци ју ПДВ. У овој си ту а ци ји стра ни об ве зник 
тре ба да до ста ви до ку мент ко јим по твр ђу је да за из нос 
ПДВ по ори ги нал ном ра чу ну ни је (од но сно, не ће) 
би ти под нет зах тев за ре фак ци ју ПДВ.

До дат но, на кнад на из ме на ра чу на (на кон под но-
ше ња зах те ва и пра те ће до ку мен та ци је) и под но ше ње 
но вог зах те ва, по том осно ву, ни је мо гу ћа12.  

На по ми ње мо да из нос ПДВ за ко ји се под но си 
зах тев за ре фак ци ју ПДВ мо ра би ти ве ћи од 200 евра 
у ди нар ској про тив вред но сти по сред њем кур су На-
род не бан ке Ср би је.

3. До каз да је ра чун пла ћен – нпр., из вод из 
по слов ног ра чу на стра ног ли ца ко јим се до ка зу је 
пла ћа ње сва ког ра чу на за ко ји се зах те ва ре фак ци ја 
ПДВ. Уко ли ко је пла ћа ње из вр ше но у јед ном из но су, 
а об у хва та ви ше по је ди нач них ра чу на, нео п ход но је 
до ста ви ти до ку мент/спе ци фи ка ци ју ко јим се омо-
гу ћа ва уса гла ша ва ње из но са пла ћа ња са из но си ма 
ис ка за ним на сва ком ра чу ну. Ова до ку мен та ци ја је 
нео п ход на, иа ко ни је екс пли цит но про пи са на, ка ко би 
се до ка за ло да су кон крет ни ра чу ни, по осно ву ко јих 
се зах те ва ре фак ци ја, пла ће ни об ве зни ку ПДВ. 

„Наосновурачунакојијеуимеизарачунобвезни
каПДВ–издаваоцакорпоративнекартице(страног
лица)издаоњеговпорескипуномоћникифискалног
исечка,односнофискалнограчунаиздатогодстране

ba dja nje-od-pla ca nja-pdv -a---apli ka ci ja-ce-bi ti-u-pro duk ci ji-od-
01072021-go di ne.html

11  Ра чун ће са др жа ти да тум про ме та ка да је про мет и из вр шен – 
да тум из 2021. го ди не.

12  Чла ном 271. став 3. Пра вил ни ка о ПДВ про пи са но је да се 
зах тев под но си јед ном го ди шње. 

обвезникаПДВ–продавцадериватанафтенамало,
страниобвезник–ималацкорпоративнекартице
имаправонарефакцијуПДВ,узиспуњењеосталих
условаизчлана53.Закона.Поредтога,собзиромда
се,уконкретномслучају,плаћањенакнадезапромет
дериватанафтевршисарачунастраногобвезника
–имаоцакорпоративнекартиценарачунобвезника
ПДВ–издаваоцакорпоративнекартице(страног
лица)којисеводекодпословнихбанакауиностран
ству,изводрачунастраногобвезника–имаоцакор
поративнекартицекојисадржиподатакдајеса
тограчунаизвршеноплаћањенакнадезаодређени
прометдериватанафтеобвезникуПДВ–издаваоцу
корпоративнекартице(страномлицу)сматрасе
доказомдајерачунплаћен.“ (ми шље ње МФИН бр. 
011-00-01075/2018-04 од 20.09.2019. го ди не)

Ка да је реч о усло ву за оства ри ва ње пра ва на 
ре фак ци ју ПДВ стра ног об ве зни ка, ко ји се од но си 
на пла ћа ње ра чу на об ве зни ку ПДВ – ис по ру чи о цу 
до ба ра, од но сно пру жа о цу услу га, тај услов сма тра 
се ис пу ње ним, не за ви сно од то га да ли је пла ћа ње 
по ра чу ну из вр шио стра ни об ве зник – при ма лац 
до ба ра, од но сно услу га или дру го ли це.

„Поредтога,собзиромнатодасе,уконкретном
случају,плаћањенакнадезапрометкојијеобвезник
ПДВ–OMVSrbijadooизвршиостраномобвезнику
–имаоцуRoutexкартицевршитакоштообвезник
ПДВ–OMVSrbijadooдостављазахтевзаплаћање
страномлицу–централноментитету,страноли
це–централниентитетдругомстраномлицукоје
имазакљученуговорокоришћењуRoutexкартицеса
купцем,атодругостранолицекупцу,изводрачуна
страногобвезника–имаоцаRoutexкартицеидруга
документацијанаосновукојесеможезакључити
дајеизвршеноплаћањенакнадезаодређенипромет,
сматрајуседоказимадајеконкретнирачунпла
ћен.“ (ми шље ње МФИН бр. 011-00-01080/2021-04 од 
3.03.2022. го ди не)

„Сагласнонаведеном,кадаобвезнициизРепу
бликеМакедоније,којипрекотериторијеРепублике
Србијевршепревозлицаилидобара,набављајуод
обвезникаПДВпокретнестварииуслуге,тистрани
обвезници,узиспуњењесвихпрописанихуслова,могу
даоствареправонарефакцијуПДВ,акорачуниза
испорукупокретнихствариипружањеуслуга,изда
тиодстранеобвезникаПДВ–испоручилацадобара,
односнопружалацауслуга,садрже,измеђуосталог,
иподаткеоназивуиадресистранихобвезника,као
иакосуизносиисказаниутимрачунимаплаћени
обвезницимаПДВ–испоручиоцимадобара,односно
пружаоцимауслуга(независноодтогакојеизвршио
плаћање).“(ми шље ње МФИН бр. 413-00-64/2017-04 
од 24.05.2017. го ди не)

4. До дат на до ку мен та ци ја – у прак си, по ред на-
ве де них до ку ме на та, по треб но је до ста ви ти и По твр ду 
о ра чу ну у бан ци. Та ко ђе, стра но ли це тре ба да има 
до де љен не ре зи дент ни ПИБ. 

На ша је пре по ру ка да се при ло жи и кра так 
опис, од но сно свр ха на бав ки (у сми слу де лат но сти, 
од но сно кон крет них по слов них ак тив но сти стра ног 
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об ве зни ка) по осно ву ко јих се зах те ва ре фак ци ја ПДВ. 
Иа ко до ста вља ње ове вр сте ин фор ма ци ја екс пли цит но 
ни је на ве де но про пи са ним од ред ба ма, она пред ста вља 
до дат ни ар гу мент у при лог ис пу ње но сти усло ва за 
ре фак ци ју ПДВ стра ног ли ца. 

Зах тев и до ку мен та ци ја ко ја се при ла же уз зах тев 
до ста вља ју се ис кљу чи во у елек трон ском об ли ку 
пре ко пор та ла По ре ске упра ве. 

У скла ду са чла ном 271. став 6. Пра вил ни ка о 
ПДВ, Цен тра ла По ре ске упра ве, на кон из вр ше не про-
ве ре ис пу ње но сти усло ва за ре фак ци ју, ре ше њем 
од лу чу је о зах те ву у ро ку од 30 да на од да на под но ше ња 
зах те ва и до ста вља ре ше ње под но си о цу зах те ва, а 
у ро ку од 15 да на од да на до ста вља ња ре ше ња вр ши 
се ре фак ци ја ПДВ. У прак си по сту пак мо же да тра је 
знат но ду же у од но су на овај рок, што за ви си и од 

оби ма и ком плек сно сти под не се не до ку мен та ци је и 
утвр ђи ва ња ре ле вант них чи ње ни ца. Уко ли ко је зах тев 
од би јен ре ше њем, стра но ли це има мо гућ ност да под-
не се жал бу у ро ку од 15 да на од да на при је ма ре ше ња, 
над ле жном дру го сте пе ном ор га ну (МФИН).

У по ступ ку про ве ре ис пу ње но сти усло ва за ре-
фак ци ју, По ре ска упра ва има пра во на то да зах те ва 
до ста вља ње до дат не до ку мен та ци је као и да спро ве де 
по сту пак по ре ске кон тро ле об ве зни ка ПДВ (ко ји је 
из вр шио ис по ру ку), ка ко би утвр ди ла све чи ње ни це 
ре ле вант не за до но ше ње ре ше ња. 

Ре фак ци ја ПДВ, по до не том ре ше њу, вр ши се у 
ва лу ти др жа ве под но си о ца зах те ва у из но су ко ји је 
јед нак ди нар ском из но су ре фак ци је ПДВ по про дај ном 
кур су На род не бан ке Ср би је на дан ис пла те из но са 
ре фак ци је ПДВ, уз од би так тро шко ва пре ра чу на.



ОСИГУРАЊЕ АУТОМОБИЛА И НАПЛАТА НАКНАДЕ ШТЕТЕ

Имо ви на прав ног ли ца оси гу ра ва се од ње ног 
оште ће ња, ко је мо же на ста ти као по сле ди ца не мар-
ног ру ко ва ња или штет ни до га ђај мо же на ста ти као 
по сле ди ца ви ше си ле. С об зи ром на то да се у прак си 
по ме ну ти слу ча је ви че сто ја вља ју, у тек сту ко ји сле ди  
об ра ди ће мо те му оси гу ра ња ау то мо би ла и на пла те 
на кна де ште те од дру штва за оси гу ра ње.

1. ОШТЕЋЕЊЕ ПУТНИЧКОГ  
АУТОМОБИЛА УСЛЕД УДЕСА –  

НАСТАНАК ДЕЛИМИЧНЕ ШТЕТЕ
При вред на дру штва че сто се од лу чу ју на оси гу ра-

ње имо ви не од раз ли чи тих ри зи ка, као што су про вал на 
кра ђа, по жар, удар гро ма, по пла ва, екс пло зи ја, олу ја, 
град и сл., при че му пла ћа ју пре ми је оси гу ра ва ју ћем 
дру штву.

Уго во ром о оси гу ра њу, уго ва рач се оба ве зу је да ће 
оси гу ра ва чу пла ти ти од ре ђе ни из нос на име пре ми је 
оси гу ра ња, а оси гу ра вач се оба ве зу је да ће оси гу ра ни ку 
ис пла ти ти на кна ду или уго во ре ну су му, ако на сту пи 
до га ђај ко ји пред ста вља оси гу ра ни слу чај.

На кон на сту па ња оси гу ра ног слу ча ја, оси гу ра ник 
је ду жан да о то ме оба ве сти оси гу ра ва ча без од ла га ња 
у уго во ром пред ви ђе ном ро ку (нпр., у ро ку од три да на 
од да на ње го вог на сту па ња). При ја ва ште те под но си 
се пи сме но, усме но или на дру ги на чин у скла ду са 
ак ти ма дру штва за оси гу ра ње. У при ја ви ште те на-
во де се по да ци о оси гу ра ни ку и по да ци о штет ном 
до га ђа ју, као и дру га до ку мен та ци ја у за ви сно сти од 
штет ног до га ђа ја.

Оси гу ра ње во зи ла де ли се на:
– Ау то-ка ско, и
– Оси гу ра ње ау то од го вор но сти.
Ау то-ка ско оси гу ра ње има функ ци ју да на кна ди 

евен ту ал не ште те прав ном ли цу на во зи ли ма, ка да се 
не зна ко је од го во ран за ште ту (не по знат) или ка да 

је ште та узро ко ва на од стра не во за ча прав ног ли ца. 
Ово оси гу ра ње знат но убр за ва на пла ту ште те ка да 
је кри ви ца за ште ту на не ком тре ћем ли цу, с тим што 
прав но ли це не мо ра по тра жи ва ти од оси гу ра ва ју ће 
ку ће тог тре ћег ли ца, већ на пла ћу је ка ско од соп стве не 
оси гу ра ва ју ће ку ће. Прав но ли це се мо же оси гу ра ти 
за слу чај кра ђе или за слу чај ште те на во зи лу, или од 
свих ових ри зи ка. Та ко ђе, прав но ли це мо же уче ство-
ва ти у ште ти, што бит но ути че на ви си ну пре ми је ко ју 
тре ба да пла ти.

Оси гу ра ње ау то од го вор но сти је де фи ни са но за-
кон ским про пи си ма, та ко да прав но ли це не ма сло бо ду 
да би ра да ли ће и у ко јем из но су да се оси гу ра, већ 
са мо би ра ор га ни за ци ју за оси гу ра ње код ко је ће узе-
ти по ли су. Овим оси гу ра њем по кри ва ју се евен ту ал не 
оба ве зе и ште те ко је прав но ли це мо же има ти пре ма 
тре ћим ли ци ма у слу ча ју ка да до ште те до ђе кри ви цом 
во за ча прав ног ли ца.

При мер 1.

Прав но ли це „Y“ из Бе о гра да оси гу ра ло је пут нич
ко во зи ло PE U GE OT ко је ко ри сти за пре воз соп стве них 
про из во да, упла том пре ми је оси гу ра ња оси гу ра ва ју
ћем дру штву за пе ри од март 2022. – фе бру ар 2023. У 
из но су од 100.000,00 ди на ра.

Оси гу ра но во зи ло оште ће но је при ли ком су да ра, 
због че га је прав но ли це „Y“ под не ло при ја ву и зах тев 
за на кна ду ште те. Оште ће ње је при ја вље но по ли ци ји 
и са ста вљен је за пи сник о оште ће њу во зи ла.  

ЗА ПИ СНИК О ОШТЕ ЋЕ НОМ ПУТ НИЧ КОМ  
ВО ЗИ ЛУ PE U GE OT

1. Оште ће но возило PEUGEOT
2. Ре ги ста ци о на ознака BG 854 NM
3. Го ди на про из вод ње 2019
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4. Да тум на стан ка ште те 10.јун  2022.
5. Де ло ви за за ме ну Де сни фар
6. Де ло ви за по прав ку Пред њи бра ник 

Прав но ли це „Y“ је ау то мо бил по сла ло код сер
ви се ра ра ди по прав ке и при ми ло је ра чун сер ви се ра 
за из вр ше ну по прав ку. По при мље ном ра чу ну прав но 
ли це „Y“ вр ши пла ћа ње сер ви се ру за услу гу по прав ке. 

РА ЧУН СЕР ВИ СЕ РА  
О ИЗ ВР ШЕ НОЈ ПО ПРАВ ЦИ

1. Де сни фар 5.000,00
2. Услу ге ли ма ра и бра ва ра 10.000,00
3. Услу га ла ки ра ња во зи ла 8.000,00
4. По прав ка пред њег бра ни ка 10.000,00
5. Све га 33.000,00
6. ПДВ  (20%) 6.600,00
7. Укуп но за пла ћа ње 39.600,00

По из вр ше ном пла ћа њу прав но ли це „Y“ оси гу
ра ва ју ћој ку ћи до ста вља за пи сник о на ста лој ште ти 
на оси гу ра ном во зи лу, уз об ра чун тро шко ва ко је је 
пла ти ло сер ви се ру за по прав ку, зах те ва ју ћи на кна ду 
ште те од оси гу ра ва ју ћег дру штва. 

Оси гу ра ва ју ћа ку ћа до но си ре ше ње о ис пла ти 
на кна де ште те из оси гу ра ња и вр ши упла ту на кна де 
оси гу ра ни ку на те ку ћи ра чун.

ИС ПЛА ТА НА КНА ДЕ ШТЕ ТЕ ИЗ ОСИ ГУ РА ЊА
1. По прав ка по ра чу ну сер ви се ра 

са ПДВ 39.600,00
2. За ис пла ту оси гу ра ни ку од стра не 

оси гу ра ва ју ћег дру штва 39.600,00

1) Књи же ње пре ми је оси гу ра ња:

1) 280   Уна пред пла ће ни  
тро шко ви 100.000,00  

    241 Те ку ћи (по слов ни) 
ра чу ни   100.000,00

– за уна пред пла ће ну пре ми ју оси гу ра ња по из во ду са те ку ћег ра чу на 
за пе ри од март 2022. – фе бру ар 2023.

2) Књи же ње ра чу на сер ви се ра о из вр ше ној 
по прав ци ау то мо би ла:

2) 532   Тро шко ви услу га одр жа ва ња 39.600,00  
    435 До ба вља чи у зе мљи   39.600,00

– по ра чу ну се р ви се ра за по прав ку

3) Књи же ње пла ћа ња ра чу на сер ви се ру:

3) 435   До ба вља чи у зе мљи 39.600,00  
    241 Те ку ћи (по слов ни) ра чу ни   39.600,00

– за из вр ше но пла ћа ње сер ви се ру са по слов ног ра чу на

 4) Књи же ње зах те ва за на кна ду ште те од 
оси гу ра ва ју ћег дру штва:

4) 228   Оста ла крат ко роч на по тра-
жи ва ња 39.600,00  

    6794 При хо ди од на кна де ште те   39.600,00
– по зах те ву за ис пла ту на кна де из оси гу ра ња

 

5) Књи же ње упла те на кна де ште те оси гу ра
ни ку прав ном ли цу „Y“:

5) 241   Те ку ћи (по слов ни) ра чу ни 39.600,00  
    228 Оста ла  крат ко роч на по тра-

жи ва ња   39.600,00
– ис пла та на кна де ште те од стра не оси гу ра ва ју ћег дру штва

1.1. Евидентирање трошкова  
премије осигурања

Пре ми ја оси гу ра ња, у скла ду са уго во ром, мо же се 
пла ћа ти го ди шње, ме сеч но, квар тал но, по лу го ди шње 
и дру го. Пла ће ну пре ми ју оси гу ра ња за те ку ћу го ди ну 
оси гу ра ник еви ден ти ра на ра чу ну 552 – Тро шко ви 
пре ми ја оси гу ра ња. 

На ра чу ну 552 књи же се пре ми је оси гу ра ња од 
по сле ди ца не зго де, укљу чу ју ћи пре ми је оси гу ра ња 
мо тор них во зи ла, шин ских во зи ла, ва зду хо пло ва, 
плов них обје ка та, ро бе у пре во зу, имо ви не од по жа-
ра и дру гих опа сно сти, од го вор но сти због упо тре бе 
мо тор них во зи ла, од го вор но сти због упо тре бе ва зду-
хо пло ва, оси гу ра ње, кре ди та, јем ства, оси гу ра ње од 
фи нан сиј ских гу би та ка, тро шко ва прав не за шти те и 
пре ми ја дру гих вр ста не жи вот них оси гу ра ња. Пре ми је 
оси гу ра ња се, по пра ви лу, пла ћа ју уна пред и за пе ри од 
од јед не го ди не.

Уко ли ко се пла ће на пре ми ја оси гу ра ња од но си 
на те ку ћу и на ред ну го ди ну, део пла ће не пре ми је ко-
ја се од но си на на ред ну го ди ну еви ден ти ра се пре ко 
ак тив них вре мен ских раз гра ни че ња, од но сно ра чу на 
280 – Уна пред пла ће ни тро шко ви.

Пре ма од ред ба ма За ко на о по ре зу на до бит прав-
них ли ца („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 25/01, . . . и 
118/21), тро шко ви пре ми ја оси гу ра ња имо ви не ни су 
огра ни че ни, од но сно у по ре ском би лан су не вр ши 
се ко рек ци ја ових рас хо да у од но су на ви си ну тих 
рас хо да ис ка за них у Би лан су успе ха. Да кле, уко ли ко 
су тро шко ви пре ми је оси гу ра ња ис ка за ни у Би лан су 
успе ха, у скла ду са про пи си ма о ра чу но вод ству и 
ме ђу на род ним ра чу но вод стве ним стан дар ди ма, ови 
рас хо ди се у по ре ском би лан су оси гу ра ни ка при зна ју 
у пу ном из но су.

Ка ко смо у при ме ру да ли да је прав но ли це пла-
ти ло пре ми ју оси гу ра ња уна пред, за пе ри од март 2022. 
– фе бру ар 2023. об ра чу на та пре ми ја оси гу ра ња ко ја ће 
те ре ти ти рас хо де у 2022. го ди ни из но си 83.333,33,00 
ди на ра (100.000,00/12*10), и књи жи ће се на те рет ра-
чу на 552 а на у ко рист ра чу на 280, ко ји ће као рас ход 
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би ти при знат у по ре ском би лан су за 2022. го ди ну у 
пу ном из но су.

Део уна пред пла ће не пре ми је оси гу ра ња ко ји 
се од но си на 2023. и ко ји се раз гра ни ча ва пре ко АВР 
из но си 16.666,67 ди на ра (100.000,00 – 83.333,33). Тај 
део ће у 2023. го ди ни би ти пре нет на ра чун 552.

1.2. Евидентирање настанка осигураног случаја
У ве зи са на шим при ме ром оси гу ра ни слу чај 

до го дио се са о бра ћај ним уде сом, о че му је са ста вљен 
за пи сник и где је прав но ли це пут нич ки ау то мо бил 
по сла ло на по прав ку код сер ви се ра. На те рет ра чу на 
532 – тро шко ви услу га одр жа ва ња, об у хва та ју се тро-
шко ви одр жа ва ња не крет ни на, по стро је ња и опре ме, 
не ма те ри јал не имо ви не и би о ло шких сред ста ва ко ји 
се не ка пи та ли зу ју.

Пра ви ло ко је про из ла зи из МСФИ за МСП и Пра-
вил ни ка за ми кро прав на ли ца је да сход но на че ли ма 
при зна ва ња су бјект не при зна је у на бав ну вред ност 
став ки не крет ни на, по стро је ња и опре ме тро шак ре-
дов ног одр жа ва ња сред ста ва. Ти тро шко ви се при зна ју 
у би лан су успе ха као рас ход пе ри о да ка да су на ста ли.

Тро шко ви ре дов ног одр жа ва ња основ них сред-
ста ва и дру гих по ме ну тих став ки ста вља ју се у мо-
мен ту на стан ка на рас хо де пе ри о да и ис ка зу ју пре ко 
ра чу на 532 – Тро шко ви услу га одр жа ва ња. Тро шко ви 
ре дов ног одр жа ва ња су тро шко ви ко ји се пре вас ход-
но са сто је од тро шко ва ра да, тро шко ва ма те ри ја ла и 
сит них ре зер вних де ло ва. Тро шко ви ве ли ких ре дов них 
пре гле да ко ји су нео п ход ни да би сред ство не сме та но 
мо гло функ ци о ни са ти при зна ју се у на бав ну вред ност 
сред ства као тро шак за ме не ако су ис пу ње ни оп шти 
усло ви за при зна ва ње.

Уко ли ко на при мље не услу ге одр жа ва ња при вред-
но дру штво или пред у зет ник има пра во на од би так 
прет ход ног по ре за, ула зни по рез ис ка зан у ра чу ну 
до ба вља ча не ис ка зу је се на ра чу ну 532, већ на ра чу ну 
270 – ПДВ у при мље ним фак ту ра ма по оп штој сто пи 
(осим пла ће них аван са). 

Уко ли ко на при мље не услу ге одр жа ва ња не крет-
ни на, по стро је ња и опре ме при вред но дру штво или 
пред у зет ник не ма пра во на од би так прет ход ног по ре за, 
ула зни ПДВ при ка зан у ра чу ну до ба вља ча ис ка зу је се 
за јед но са не то на кна дом на ра чу ну 532 – Тро шко ви 
услу га одр жа ва ња.

 У скла ду са чла ном 29. став 1. За ко на о ПДВ 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 84/04, . . . и 153/20), об-
ве зник не ма пра во на од би так прет ход ног по ре за по 
осно ву на бав ке, про из вод ње и уво за пут нич ких ау то-
мо би ла, мо то ци ка ла, мо то ци ка ла са боч ним се ди штем, 
три ци ка ла, че тво ро ци ка ла, јах ти, ча ма ца и ва зду хо пло-
ва, обје ка та за сме штај тих до ба ра, ре зер вних де ло ва, 
го ри ва и по тро шног ма те ри ја ла за њи хо ве по тре бе, 
из најм љи ва ња, одр жа ва ња, по прав ки и дру гих услу-
га, ко је су по ве за не са ко ри шће њем ових пре во зних 
сред ста ва, као и до ба ра и услу га ко ји су по ве за ни са 
ко ри шће њем обје ка та за сме штај тих до ба ра.

Ка ко смо у на шем при ме ру вр ши ли по прав ку 
пут нич ког ау то мо би ла, за шта не ма мо пра во на од би-

так прет ход ног по ре за у скла ду са чла ном 29. За ко на 
о ПДВ, ула зни ПДВ при ка зан у ра чу ну сер ви се ра 
ис ка за ли смо за јед но са не то на кна дом на ра чу ну 532 
(33.000,00 + 6.600,00). За слу чај да смо по пра вља ли, 
на при мер, те рет но во зи ло, а у скла ду са чла ном 28. 
За ко на о ПДВ, има ли би смо пра во на од би так прет ход-
ног по ре за по ра чу ну сер ви се ра, па би у том слу ча ју 
књи же ње би ло 532, 270/435.

На ра чу ну 228 – Оста ла крат ко роч на по тра жи ва ња 
ис ка зу ју се оста ла крат ко роч на по тра жи ва ња ко ја ни су 
ис ка за на на дру гим ра чу ни ма гру пе 22. Ова по тра жи-
ва ња, из ме ђу оста лог, об у хва та ју и по тра жи ва ња од 
дру штва за оси гу ра ње за на кна ду ште те. 

При ли ком на стан ка штет ног до га ђа ја, еви ден-
ти ра ли смо по тра жи ва ње од оси гу ра ва ју ћег дру штва 
на ра чу ну 228 – Оста ла  крат ко роч на по тра жи ва ња, 
на осно ву за пи сни ка о на ста лој ште ти и по зах те ву 
за ис пла ту на кна де из оси гу ра ња, а у ко рист ра чу-
на 6794 – При хо ди од на кна де ште те, у из но су од 
33.000,00 ди на ра.

На ра чу ну 679 – Оста ли не по ме ну ти при хо ди, 
ис ка зу ју се оста ли не по ме ну ти при хо ди за ко је ни је 
про пи сан по се бан ра чун у окви ру ра чу на гру пе 67. Ту 
спа да ју при хо ди по осно ву на кна ђе них ште та, при хо ди 
по осно ву на пла ће них пе на ла, при хо ди од на пла ће не 
из гу бље не до би ти и дру ги не по слов ни при хо ди.

1.3. Случај када осигуравајуће друштво 
трошкове поправке плаћа директно сервисеру

Че сто нам се прет плат ни ци ја вља ју са пи та њем 
шта у слу ча ју ка да на ста не штет ни до га ђај, о че му се 
на пра ви за пи сник, оси гу ра ник под не се оси гу ра ва ју ћем 
дру штву зах тев за на кна ду ште те, во зи ло се по ша ље 
на по прав ку код сер ви се ра, где овла шће ни сер ви сер 
до ста вља ра чун прав ном ли цу (оси гу ра ни ку), а пла-
ћа ње по прав ке ау то мо би ла вр ши оси гу ра ва ју ће дру-
штво ди рект но сер ви се ру, без упла те на кна де ште те 
оси гу ра ни ку.

И у овом слу ча ју, по што је на сту пио штет ни до га-
ђај, о че му је оси гу ра ник под нео при ја ву, по тра жи ва ње 
од оси гу ра ва ча еви ден ти ра се на ра чу ну 228 – Оста ла 
крат ко роч на по тра жи ва ња. Ово по тра жи ва ње пре би ја се 
са оба ве зом пре ма сер ви се ру по осно ву пла ћа ња сер ви-
се ру од стра не оси гу ра ва ју ћег дру штва или до би ја њем 
га рант ног пи сма ко јим оси гу ра вач пре у зи ма оба ве зу 
да из вр ши пла ћа ње ра чу на сер ви се ру за по прав ку 
оште ће не имо ви не. За ово пре би ја ње ни је по тре бан 
по се бан обли га ци о ни уго вор (уго вор о асиг на ци ји 
и сл.) јер је то већ пред ви ђе но уго во ром о оси гу ра њу.

Уко ли ко по ђе мо од истог при ме ра, књи же ња би 
из гле да ла ова ко:

1) Књи же ње пре ми је оси гу ра ња:

1) 280   Уна пред пла ће ни тро-
шко ви 100.000,00  

    241 Те ку ћи (по слов ни) ра-
чу ни   100.000,00

– за уна пред пла ће ну пре ми ју оси гу ра ња по из во ду са те ку ћег ра чу на
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 2) Књи же ње ра чу на сер ви се ра о из вр ше ној 
по прав ци:

2) 532   Тро шко ви услу га одр жа-
ва ња 39.600,00  

    435 До ба вља чи у зе мљи   39.600,00
– по ра чу ну сер ви се ра за по прав ку

 3) Књи же ње зах те ва за на кна ду ште те од 
оси гу ра ва ју ћег дру штва:

3) 228   Оста ла  крат ко роч на по-
тра жи ва ња 39.600,00  

    6794 При хо ди од на кна де ште те   39.600,00
– по ре ше њу зах те ва за ис пла ту на кна де из оси гу ра ња

 4) Књи же ње за тва ра ња оба ве зе пре ма сер
ви се ру:

4) 435   До ба вља чи у зе мљи 39.600,00  
    228 Оста ла крат ко роч на по тра-

жи ва ња   39.600,00
– по осно ву уго во ра или до би ја њем га рант ног пи сма

 1.4. ПДВ аспект настанка штетног догађаја
Пре ма ста ву 2. тач ка 1) чла на 25. За ко на о ПДВ, 

ПДВ се не об ра чу на ва и не пла ћа на услу ге оси гу ра ња 
и ре о си гу ра ња, укљу чу ју ћи и пра те ће услу ге по сред-
ни ка и аге на та (за ступ ни ка) у оси гу ра њу.

Са гла сно са од ред бом чла на 2. За ко на о оси гу ра њу 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 139/14 и 44/21), де лат ност 
оси гу ра ња чи не по сло ви оси гу ра ња, укљу чу ју ћи и 
са о си гу ра ње, по сло ви ре о си гу ра ња, по сло ви по сре до-
ва ња у оси гу ра њу и по сло ви за сту па ња у оси гу ра њу.

У по сло ве не по сред но по ве за не са по сло ви ма 
оси гу ра ња спа да ју и по сло ви у ве зи са утвр ђи ва њем 
и про це ном ри зи ка и ште та на до бри ма ко ја су пред-
мет по ли се оси гу ра ња. На услу ге про це не ште та на 
до бри ма ко ја су пред мет по ли се оси гу ра ња оси гу-
ра ва ју ћег дру штва не пла ћа се ПДВ. 

Дру штво за оси гу ра ње из при ме ра, на док на ђу је 
оси гу ра ни ку ште ту у пу ном из но су (39.600,00 ди на ра 
за јед но са ПДВ), из раз ло га што се ра ди о по прав ци 
пут нич ког ау то мо би ла, где об ве зник у скла ду са чла ном 
29. не ма пра во на од би так ПДВ у при мље ном ра чу-
ну. Пре ма то ме, ви си на ште те за оси гу ра ни ка из но си 
39.600,00, а не 33.000,00 ди на ра. 

У прак си се по вре ме но ја вља ју слу ча је ви где по-
је ди на дру штва за оси гу ра ње ис пла ћу ју на кна ду без 
ПДВ по ра чу ни ма сер ви се ра за из вр ше не по прав ке 
пут нич ких во зи ла.

За слу чај да је у при ме ру би ло те рет но во зи ло, или 
да се ра ди о пут нич ком во зи лу за оба вља ње рент-а-кар 
де лат но сти, где об ве зник има пра во на од би так прет-
ход ног по ре за у скла ду са чла ном 28. За ко на о ПДВ, 
при че му тај ПДВ ко ри сти као од бит ну став ку, у том 
слу ча ју дру штво за оси гу ра ње, ис пла ћу је на кна ду ште те 
у ви си ни не то из но са (без об ра чу на тог ПДВ). Дру гим 

ре чи ма, не при зна је ПДВ у ра чу ни ма сер ви се ра, јер би 
у су прот ном на кна да ште те би ла ве ћа од из но са ште те 
за из нос ПДВ, ко ји се ко ри сти као од бит ни. 

Из све га на ве де ног за кљу чу је мо:
– уко ли ко је реч о на кна ди ште те на имо ви ни, за 

шта об ве зник има пра во на од би так ПДВ, код утвр-
ђи ва ња ви си не ште те не узи ма се об ра чу на ти ПДВ;

– уко ли ко је реч о на кна ди ште те на имо ви ни, 
при че му по ре ски об ве зник не ма пра во на од би так 
ПДВ, код утвр ђи ва ња ви си не ште те, об ра чу на ти ПДВ 
се укљу чу је.

Об ве зник ПДВ – оси гу ра ва ју ће дру штво из при-
ме ра, вр ши про мет услу ге оси гу ра ња и од оси гу ра ни ка 
на пла ћу је на кна ду у ви ду пре ми је оси гу ра ња во зи ла 
у из но су од 100.000 ди на ра. Прав но ли це „Y“ упла ту 
пре ми је оси гу ра ња во зи ла оси гу ра ва ју ћем дру штву 
из при ме ра у из но су од 100.000 ди на ра уно си у по ље 
8в.2 Обра сца ПОПДВ.

Чла ном 210. став 3. Пра вил ни ка о ПДВ, про пи-
са ни су по да ци за ко је не по сто ји оба ве за еви ден ти-
ра ња у скла ду са овим Пра вил ни ком. Из ме ђу оста лог, 
на кна де ште те ни су пред мет опо ре зи ва ња ПДВ, као и 
по да ци о на кна да ма ште та ни су зна чај ни за пра вил но 
об ра чу на ва ње об ра чу на ва ње и пла ћа ње ПДВ, па се 
ови из но си на кна да ште та од стра не од дру шта ва за 
оси гу ра ње ко је по тра жу ју оси гу ра ни ци не уно се и не 
ис ка зу ју у Обра сцу ПОПДВ.

Ме ђу тим, на про мет услу га про це не ште та за 
ли ца и до бра ПДВ се об ра чу на ва. У ве зи са овим, 
МФИН да ло је ми шље ње број 413-00-2397/2010-04 од 
25.08.2010. го ди не, а чи ји део пре но си мо у на став ку:

„Ускладусанаведенимзаконскимодредбама,на
прометуслугаосигурањаиреосигурања,укључујући
ипратећеуслугепосредникаиагената(заступника)
уосигурању,ПДВсенеобрачунаваинеплаћа,аобве
зникПДВкојивршипрометпредметнихуслуганема
правонаодбитакпретходногпорезапотомоснову.
Напрометуслугапроценештетазалицаидобракоја
нисупредметполисеосигурања,ПДВсеобрачунава
иплаћапоопштојпорескојстопиод18%,собзиром
дазапрометтихуслугаЗакономнијепрописанопо
рескоослобођење.“

На по ми ње мо, про мет на ве де них услу га од 1. 
ок то бра 2012. го ди не опо ре зу је се по оп штој сто пи 
ПДВ од 20%.

2. ТОТАЛНА ШТЕТА – ПУТНИЧКО ВОЗИЛО 
НЕУПОТРЕБљИВО ЗА ДАљУ УПОТРЕБУ

У скла ду са про пи си ма о ра чу но вод ству, рас хо-
до ва ти се мо же ис кљу чи во и са мо опре ма ко ја не ма 
упо треб ну вред ност. Рас хо до ва на опре ма мо же се 
про да ва ти са мо као от пад ни ма те ри јал, а рас хо до ва-
на опре ма ко ја се по про пи си ма о за шти ти чо ве ко ве 
сре ди не по себ но де по ну је, пре да је се ре ги стро ва ним 
при вред ним су бјек ти ма на ре ци кла жу и де по но ва ње.

Про да ја рас хо до ва не опре ме, као от пад ног ма те ри-
ја ла, од но сно пре да ја рас хо до ва не опре ме на ре ци кла жу 
и де по но ва ње слу жи као до каз по слов ном су бјек ту да 
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су ис пу ње ни усло ви за рас хо до ва ње опре ме, од но сно 
да рас хо до ва на опре ма не ма упо треб ну вред ност.

При ли ком про да је от пад ног ма те ри ја ла ко ји се 
по про пи си ма о ПДВ сма тра се кун дар ном си ро ви ном, 
об ве зник ПДВ ко ји вр ши про да ју не об ра чу на ва ПДВ, 
јер ту оба ве зу има ку пац се кун дар них си ро ви на као 
по ре ски ду жник, у скла ду са од ред бом чла на 10. став 
2. тач ка 1) За ко на о ПДВ, уко ли ко су ку му ла тив но 
ис пу ње ни усло ви про пи са ни том од ред бом. Усло ви 
су сле де ћи:

– да су про да вац и ку пац се кун дар них си ро ви на 
об ве зни ци ПДВ,

– да се ра ди о се кун дар ним си ро ви на ма и услу га-
ма ко је су не по сред но по ве за не са се кун дар ним си ро-
ви на ма, у скла ду са чл. 22. и 23. Пра вил ни ка о ПДВ.

Уко ли ко је дан од на ве де них усло ва ни је ис пу њен, 
та да се не ра ди о про ме ту се кун дар них си ро ви на у 
сми слу про пи са о ПДВ и про да вац има оба ве зу да 
при ли ком про ме та об ра чу на ПДВ по сто пи од 20%.1

На по ми ње мо, об ве зник ПДВ ни је ду жан да вр-
ши ис прав ку од бит ка прет ход ног по ре за по чла ну 32. 
За ко на о ПДВ у слу ча ју уни ште ња имо ви не услед 
ви ше си ле или на дру ги про пи са ни на чин (еле мен-
тар на не по го да, са о бра ћај ни удес и сл.), утвр ђе но на 
осно ву ак та над ле жног ор га на, од но сно ор га ни за ци је, 
у ве зи са чи ме је МФИН да ло ми шље ње бр. 430-00-
664/2018-04 од 17.01.2019. го ди не у ко јем се, из ме ђу 
оста лог, на во ди:

„Сходнонаведеном,ауконкретномслучају,када
уследнасталогпожаразакојипостојенесумњиви
доказииздатиодстранеМинистарстваунутра
шњихпослова,дођедоуништења,односнооштећења
опремеиобјекатазавршењеделатности,односно
улагањауобјектезавршењеделатностизакојеје
обвезникПДВоствариоправонаодбитакпретходног
пореза,причемуодмоментапрвеупотребеопремеи
објеката,односноодмоментазавршеткаулагањау
објекте,нијепрошаорокодпетгодина(заопрему),
односнорокоддесетгодина(заобјектеиулагањау
објекте),обвезникПДВнемаобавезуисправкеодбитка
претходногпорезаизчлана32.ЗПДВ,нитиобавезу
обрачунавањаПДВпотомоснову.“

У слу ча ју ка да на ста не то тал на ште та на во зи-
лу, од но сно ка да се за пи сни ком уста но ви да је по сле 
штет ног до га ђа ја во зи ло пот пу но оште ће но, од но сно 
да ни је ви ше за упо тре бу, по ста вља се пи та ње ка ко 
се иск њи жа ва уни ште но во зи ло, и шта се ра ди са 
об ра чу ном ра чу но вод стве не и по ре ске амор ти за ци је?

Об ра чун амор ти за ци је уре ђен је Одељ ком 17 и 18 
МСФИ за МСП, од но сно чл. 16. и 19. Пра вил ни ка за 
ми кро прав на ли ца, као и ра чу но вод стве ним по ли ти-
ка ма ко је прав но ли це, од но сно пред у зет ник до но си 
у скла ду са овим про пи си ма.

У скла ду са МСФИ за МСП амор ти за ци ја пре-
ста је ка да сред ство пре ста не да се при зна је. Са дру ге 
стра не, Пра вил ник за ми кро прав на ли ца про пи су је 

1  О те ми „Опо ре зи ва ње про ме та се кун дар них си ро ви на и услу га 
не по сред но по ве за них са се кун дар ним си ро ви на ма“, пи са ли 
смо у ча со пи су бр. 10/21 на стра ни 59.

да амор ти за ци ја сред ста ва пре ста је на да тум ра ни-
јег до га ђа ја: да тум ка да је сред ство кла си фи ко ва но 
као оно ко је се др жи за про да ју или да тум пре стан ка 
при зна ва ња сред ства, при че му је бит но на по ме ну ти 
да књи го вод стве на вред ност сред ста ва пре ста је да се 
при зна је при ли ком оту ђе ња или ка да се од њи хо вог 
ко ри шће ња или оту ђе ња не оче ку ју бу ду ће еко ном ске 
ко ри сти.

Пој мом оту ђе ње сма тра ју се про да ја, по клон, 
уно ше ње сред ста ва као уло га у дру го дру штво и сви 
они слу ча је ви ка да сред ство пре ста је да бу де имо ви на 
прав ног ли ца, да кле и уни ште ње сред ства.

При мер:

На ста лом ште том уни ште но је во зи ло чи ја је:

– На бав на вред ност 2.000.000,00
– Ис прав ка вред но сти 1.900.000,00
– Са да шња вред ност 100.000,00
– На кна да ште те по по ли си 50.000,00

1) Књи же ње:

1) 570   Гу би ци по осно ву 
рас хо до ва ња и про-
да је не ма те ри јал не 
имо ви не, не крет ни на, 
по стро је ња и опре ме 100.000,00  

  0239   По стро је ња и опре ма 
(ана ли ти ка ис прав ке 
вред но сти по осно ву 
амор ти за ци је) 100.000,00  

    023 По стро је ња и опре ма   200.000,00
– за рас ход опре ме

2) Књи же ње при зна те ште те од оси гу ра ва ју
ћег дру штва:

2) 228   Оста ла  крат ко роч на по тра-
жи ва ња 50.000,00  

    6794 При хо ди од на кна де ште те   50.000,00
– по ре ше њу зах те ва за ис пла ту на кна де из оси гу ра ња

 
У скла ду са па ра гра фом 17.28 МСФИ за МСП 

су бјект „требадапризнадобитакилигубитакод
престанкапризнавањаставкенекретнина,постро
јењаиопремеудобитакилигубитакондакадато
средствопрестаједасепризнаје(осимакоОдељак20
Лизингнезахтевадругачијекодпродајеиповратног
лизинга).Ентитетнетребадакласификујетакве
добиткекаоприходизредовногпословања.“

Дру гим ре чи ма, при ли ком про да је опре ме не 
оства ру ју се ре дов ни при хо ди од про да је по осно ву 
де лат но сти, већ се при ли ком њи хо вог рас хо до ва ња 
или оту ђе ња оства ру ју гу би ци, од но сно до би ци ко ји 
се ис ка зу ју пре ко ра чу на 570, од но сно 670.
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По што је на сту пи ла то тал на ште та, пред у зе ће 
до но си од лу ку о рас хо до ва њу пут нич ког ау то мо би ла, 
тј. ау то мо бил се трај но ста вља ван упо тре бе. Да ном 
на стан ка штет ног до га ђа ја пре ста је об ра чун ра чу но-
вод стве не и по ре ске амор ти за ци је.

Дру гим ре чи ма, на кра ју 2022. при ли ком об ра чу-
на по ре ске амор ти за ци је, по ре ска амор ти за ци ја се не 
об ра чу на ва за го ди ну у ко јој је сред ство оту ђе но или 
рас хо до ва но, тј. за 2022. го ди ну већ се из нос по ре ске 
нео т пи са не вред но сти утвр ђе не на кра ју 2021. го ди не 
ис ка зу је у ко ло ни 4 Обра сца ОА.2 Ово се од но си на 
сред ства сте че на до кра ја 2018. го ди не, од но сно она 
ко ја се на ла зе на ОА обра сцу.

Об ра чун по ре ске амор ти за ци је стал них сред ста ва 
сте че них од 1. ја ну а ра 2019. го ди не, од но сно од пр вог 
да на по ре ског пе ри о да ко ји по чи ње у 2019. го ди ни 
вр ши се у скла ду са чла ном 10б За ко на о по ре зу на 
до бит прав них ли ца као и Пра вил ни ком о амор ти за-
ци ји стал них сред ста ва ко ја се при зна је за по ре ске 
свр хе („Слу жбе ни гла сник РС“, бр.93/19 у на став ку: 
Но ви Пра вил ник).

У скла ду са Но вим Пра вил ни ком, у слу ча ју ка да 
је у од ре ђе ном по ре ском пе ри о ду стал но сред ство оту-
ђе но, од но сно уни ште но, као рас ход у том по ре ском 
пе ри о ду при зна је се из нос по зи тив не раз ли ке из ме ђу 
нео т пи са не по ре ске и нео т пи са не ра чу но вод стве не 
вред но сти тог сред ства ко ја се утвр ђу је у по ре ском 
пе ри о ду у ко јем је до шло до пре стан ка об ра чу на амор-
ти за ци ја, при че му се та ко утвр ђе на раз ли ка ума њу је 
за рас ход обез вре ђе ња ко ји се при зна је у истом по ре-
ском пе ри о ду.

Нео т пи са на по ре ска вред ност утвр ђу је се та ко 
што се на бав на вред ност, уве ћа на за на кнад на ула га-
ња, ума њи за из нос амор ти за ци је ко ја је при зна та за 
по ре ске свр хе (по ре ска амор ти за ци ја или ра чу но вод-
стве на амор ти за ци ја, уко ли ко је ни жа од по ре ске). 
Из нос амор ти за ци је ко ји се при зна је за по ре ске свр хе, 
стал них сред ста ва сте че них од 1. ја ну а ра 2019. го ди не 
ис ка зу је се на Обра сцу ПОА.

3. ПОПРАВКА И СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА 
ЕВИДЕНТИРА СЕ ПРЕКО  ЕЛЕКТРОНСКОГ 

ФИСКАЛНОГ УРЕЂАЈА
Пред мет фи ска ли за ци је у скла ду са За ко ном о 

фи ска ли за ци ји је про мет до ба ра и услу га на ма ло (про-
мет на ма ло) и при мље ни аванс за про мет на ма ло, а 
про ме том на ма ло сма тра се сва ки из вр ше ни про мет 
до ба ра и пру жа ње услу га фи зич ким ли ци ма, као и сва ки 
про мет до ба ра и услу га у ма ло про дај ним објек ти ма, 

2  Ви ше о об ра чу ну по ре ске амор ти за ци је пи са ли смо у „При вред-
ном са вет ни ку“ број 4-5/22.

не за ви сно од то га да ли је ко ри сник фи зич ко ли це, 
прав но ли це или пред у зет ник, укљу чу ју ћи и про мет 
из вр шен пу тем са мо на плат них уре ђа ја – ау то ма та.

Ка да је у пи та њу из да ва ње фи скал них ра чу на, 
овла шће ни сер вис ко ји вр ши услу гу по прав ке во зи-
ла фи зич ким ли ци ма оба ве зан је да та ко из вр ше ни 
про мет на ма ло еви ден ти ра пре ко елек трон ског  фи-
скал ног уре ђа ја. 

Овла шће ни сер ви си за по прав ку во зи ла, по пра ви-
лу, пре те жно вр ше про мет фи зич ким ли ци ма, од но сно 
ор га ни зо ва ни су као ма ло про дај ни објек ти, та ко има ју 
оба ве зу да из да ју фи скал не ра чу не пре ко елек трон ског 
фи скал ног уре ђа ја, фи зич ким ли ци ма, као и ка да услу ге 
пру жа ју прав ним ли ци ма и пред у зет ни ци ма. 

Ка да је у пи та њу сер вис и по прав ка во зи ла, а 
на кна да или део на кна де па да на те рет дру штва за 
оси гу ра ње (као ис пла та на кна де ште те), овла шће ни 
сер ви сер из да ће фи скал ни ра чун вла сни ку во зи ла, 
не за ви сно од то га што ће пла ћа ње из вр ши ти и дру штво 
за оси гу ра ње.  У овом слу ча ју не из да ју се два фи скал-
на ра чу на – је дан фи зич ком ли цу а је дан дру штву за 
оси гу ра ње, већ се фи скал ни ра чун из да је са мо ли цу 
ко ме је из вр ше на услу га по прав ке. У си ту а ци ји ка да 
у мо мен ту из да ва ња фи скал ног ра чу на ни је по зна то 
ко ји део на кна де за услу гу ће сно си ти вла сник во зи ла 
(оси гу ра ник), а ко ји део дру штво за оси гу ра ње, сер-
ви сер би тре ба ло да као на чин пла ћа ња уне се „дру го 
без го то вин ско пла ћа ње“.

Чла ном 198. став 4. Пра вил ни ка о ПДВ, фи скал ни 
ра чун ко ји из да је об ве зник ПДВ ко ји про мет до ба ра 
и услу га еви ден ти ра пре ко елек трон ског фи скал ног 
уре ђа ја у скла ду са про пи си ма ко ји уре ђу ју фи ска-
ли за ци ју, сма тра се ра чу ном у сми слу За ко на о ПДВ. 

Об ве зник ПДВ –  овла шће ни сер ви сер ни је ду-
жан да из да је ра чун (јер се фи скал ни ра чун сма тра 
ра чу ном из угла ПДВ про пи са), али мо же да га из да 
и у ње му не ис ка зу је по дат ке из чла на 42. став 4. тач. 
6)–10) За ко на о ПДВ, али ис ка зу је по да так о укуп ном 
из но су на кна де за про мет до ба ра и услу га. 

Фи скал ни ра чун ко ји се из да је у скла ду са За ко-
ном о фи ска ли за ци ји, а ко ји са др жи по да так о ПИБ 
при ма о ца фи скал ног ра чу на, не мо ра да са др жи оста ле 
по дат ке из чла на 42. став 4. За ко на и Пра вил ни ка о 
ПДВ, ко ји ни су оба ве зни по да ци у скла ду са про пи-
си ма ко ји ма се уре ђу је фи ска ли за ци ја. 

С об зи ром на то да се у овој де лат но сти че сто 
ја вља по тре ба да се на фи скал ни ра чу ну уне се ве ћи 
број по да та ка од про пи са них, да ве ли ки број сер ви са 
ко ри сти по слов ни ин фор ма ци о ни си стем за пра ће ње 
за ка зи ва ња, за ли ха, по ру чи ва ње ре зер вних де ло ва и 
слич но, сма тра мо да би у овом слу ча ју тре ба ло сер ти-
фи ко ва ти софт вер за фи ска ли за ци ју и фи скал не ра чу не 
штам па ти на па пи ру фор ма та А4.



ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ВЕЗИ СА ЗАКОНОМ О ФИСКАЛИЗАЦИЈИ

1. Угоститељ је дужан да евидентира преко 
електронског фискалног уређаја продају  

сопственог производа – сладоледа  на улици  
испред локала 

Пи та ње: 

Има мо по сла сти чар ни цу, а у то ку ле та у окви ру 
ње ба ви мо се про из вод њом сла до ле да и сла до лед 
про да је мо на ули ци на те зги (рас хлад ној ви три ни). 
Да ли смо ду жни да про да ју сла до ле да на ули ци еви
ден ти ра мо пре ко елек трон ског фи скал ног уре ђа ја?

Од го вор: 
У скла ду са Уред бом о од ре ђи ва њу де лат но сти 

код чи јег оба вља ња не по сто ји оба ве за еви ден ти ра ња 
про ме та на ма ло пре ко елек трон ског фи скал ног уре-
ђа ја, не по сто ји оба ве за еви ден ти ра ња улич не про да је 
сла до ле да ко ја се оба вља у окви ру де лат но сти 47.99 
Оста ла тр го ви на на ма ло из ван про дав ни ца, те зги и 
пи ја ца – про да ја пре ко пу ту ју ћих про да ва ца. Ова де-
лат ност, по пра ви лу, оба вља се та ко што се про да ју 
ин ду стриј ски сла до ле ди (про из ве де ни у окви ру де-
лат но сти 10.52 Про из вод ња сла до ле да) из рас хлад них 
сан ду ка (фик си ра них за тле, или на ко ли ци ма).

Де лат ност 47.99 не об у хва та про из вод њу сла до ле-
да у по сла сти чар ни ца ма и ау то ма ти ма за сла до лед, већ 
се ова де лат ност свр ста ва у ши фру 56.10 Де лат но сти 
ре сто ра на и по крет них уго сти тељ ских објек та. С об зи-
ром на то да се ра ди о при пре ма њу хра не за тре нут ну 
упо тре бу и да се у окви ру де лат но сти 56.10 на во ди 
и ак тив ност по крет них ко ли ца за про да ју сла до ле да, 
сма тра мо да се осло бо ђе ње од оба ве зе еви ден ти ра ња 
про ме та пре ко елек трон ског фи скал ног уре ђа ја не 
од но си на улич ну про да ју сла до ле да од стра не уго-
сти те ља и по сла сти ча ра. 

2. Фискални рачуни за аванс и промет  
у случају девизне закупнине

Пи та ње:

Прав но ли це по се ду је не крет ни ну ко ју да је у 
за куп фи зич ком ли цу за по тре бе ста но ва ња и ко је 
за куп ни ну пла ћа квар тал но у де ви за ма (евро). По
след ња упла та за куп ни не би ла је по чет ком апри ла 
ме се ца 2022. го ди не. До са да су пред ра чу ни, аван сни 
ра чу ни и ра чу ни ис ка зи ва ни у де ви за ма (еври ма) и 
вр шен је об ра чун курс них раз ли ка. Пр ви фи скал ни 
ра чун, пре ма „но вом“ За ко ну о фи ска ли за ци ји („Слу
жбе ни гла сник РС“, бр. 153/20 и 96/21) би ће из дат 
31.05.2022. го ди не. Да ли се фи скал ни ра чун из да је у 
ди нар ском из но су ко ри сте ћи сред њи курс На род не 
бан ке Ср би је (у на став ку: НБС) на дан из да ва ња ра чу на 
или на дан упла те, или дан про ме та, с об зи ром на то 
да се ко нач ни ра чун по ве зу је са аван сном упла том?

Од го вор: 
Уко ли ко је све на пла ће но аван сно, он да ће из нос 

у ра чу ну „про мет про да ја“ би ти јед нак из но су у ра-
чу ну „аванс про да ја“, од но сно „аванс ре фун да ци ја“.

Ако је са мо део за куп ни не на пла ћен аван сно а 
дру ги део се на пла ћу је по из да том ко нач ном ра чу ну, 
он да ту си ту а ци ју мо же мо са гле да ти на сле де ћем при-
ме ру: За куп ни на за ме сец да на из но си 500 евра, а 50% 
за куп ни не за мај ме сец је на пла ћен 4. ма ја и то је из нос 
од 250 евра по кур су од 4.5.2022 (1 евро = 117,6626 
ди на ра) = 29.415,65 ди на ра и на тај из нос из да је се 
фи скал ни ра чун „аванс про да ја“. Ка ко је уго во ре но 
ме сеч но из да ва ње ра чу на (на кра ју сва ког ме се ца), 
31.5.2022. пре из да ва ња фи скал ног ра чу на за про мет, 
вр ши се об ра чун вред но сти про ме та (курс на дан про-
ме та, 31.05.2022. го ди не 1 евро  = 117,5161 ди на ра):
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250 евра x 117,6626 + 250 евра x 117,5161 
 = 58.794,68 ди на ра

На осно ву прет ход ног, за ку по да вац из да је 
31.5.2022. фи скал ни ра чун „аванс ре фун да ци ја“ у 
ко јем се ре фе рен ци ра на из нос при мље ног аван са по 
аван сном ра чу ну од да на 4.5.2022. го ди не и по том из-
да је ра чун „про мет про да ја“ у ко јем се ре фе рен ци ра 
на прет ход ни фи скал ни ра чун „аванс ре фун да ци ја“. 

Фи скал ни ра чун гла си на 58.794,68 ди на ра 
(29.415,65 + 29.379,03), при че му се у фи скал ни ра чун 
за про да ју уно си по да так о пла ће ном аван су 29.415,65 
ди на ра, а за из нос ко ји је пре о стао за пла ћа ње, као 
на чин пла ћа ња уно си се „пре нос на ра чун“ (де ви зно 
пла ћа ње мо же би ти ис кљу чи во без го то вин ско). Дру гим 
ре чи ма, за део ко ји је пла ћен аван сно, при ме њу је се 
сред њи курс на дан пла ћа ња, а за део ко ји ни је аван-
сно пла ћен, узи ма се курс на дан про ме та. Евен ту ал не 
из ме не у кур су ко је се де ша ва ју на кон еви ден ти ра ња 
про ме та (до да на пла ћа ња пре о ста лог из но са) ни су 
пред мет фи ска ли за ци је, већ се са мо еви ден ти ра ју у 
ра чу но вод ству као курс не раз ли ке. 

3. Издавање „додатног“ рачуна правном 
лицу, односно обвезнику пореза на приходе од 
самосталне делатности уз фискални рачун – 

члан 198. ст. 6. и 7. Правилника о ПДВ

Пи та ње:

Об ве зник фи ска ли за ци је (ко ји је еви ден ти ран 
у ПДВ си стем) же ли да уз фи скал ни ра чун куп ци ма 
ко ји су прав на ли ца из да је и ра чун у А4 фор ма ту. Да 
ли по сто ји не ко за кон ско огра ни че ње по том пи та њу? 
Да ли, на при мер, по сто је не ки оба ве зни еле мен ти 
та квог ра чу на или он мо же да из гле да као и ра ни је и 
да га пра ти фи скал ни ра чун?

Од го вор: 
Има ју ћи у ви ду то да је пред мет ни об ве зник фи-

ска ли за ци је ујед но еви ден ти ран у ПДВ си сте му у Ре пу-
бли ци Ср би ји, чла ном 198. став 4. Пра вил ни ка о ПДВ 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 37/2021, . . . и 59/2022 – у 
на став ку: ППДВ), про пи са но је да је фи скал ни ра чун 
ко ји из да је об ве зник ПДВ ко ји еви ден ти ра про мет 
пре ко елек трон ског фи скал ног уре ђа ја (у на став ку: 
ЕФУ) у скла ду са про пи си ма о фи ска ли за ци ји ујед но 
и ра чу ну сми слу про пи са о ПДВ.

Оба ве зни еле мен ти фи скал ног ра чу на из угла 
про пи са о фи ска ли за ци ји на ве де ни су у чла ну 5. став 
2. За ко на о фи ска ли за ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 153/20 и 96/21 – у на став ку: ЗОФ). Је дан од тих 
оба ве зних еле ме на та је и ПИБ прав ног ли ца, од но сно 
об ве зни ка по ре за на при хо де од са мо стал не де лат но сти, 
ка да се фи скал ни ра чун за про мет на ма ло (и аванс за 
тај про мет) из да је тим ли ци ма.

У прет ход ној си ту а ци ји, у скла ду са чла ном 198. 
ст. 6. и 7. ППДВ, об ве зник ПДВ ко ји је из дао фи скал ни 
ра чун (ко ји се сма тра ра чу ном из угла про пи са о ПДВ, 
ка ко смо то прет ход но и на ве ли) мо же (да кле реч је 
о оп ци ји, тј. не мо ра) да из да и ра чун у ко јем оба ве-

зно на во ди ПФР број фи скал ног ра чу на (са ко јим је 
у ве зи тај оп ци о ни ра чун) и уку пан из нос на кна де за 
пред мет ни про мет, а исто вре ме но ни ка ко не на во ди 
по дат ке из чла на 42. став 4. тач. 6)–10) За ко на о ПДВ 
(„Сл. гла сник РС“, бр. 84/04, . . . и 153/20 – у на став ку: 
ЗПДВ), што зна чи да не на во ди по дат ке о:

1) из но су осно ви це,
2) по ре ској сто пи ко ја се при ме њу је,
3) из но су ПДВ ко ји је об ра чу нат на осно ви цу,
4) о од ред би ЗПДВ на осно ву ко је ни је об ра чу нат 

ПДВ (ако ни је об ра чу нат), и
5) то ме да се за про мет до ба ра и услу га при ме њу је 

си стем на пла те (ако се при ме њу је).
Да кле, овај „до дат ни“ ра чун (из чла на 198. ст. 6. 

и 7. ППДВ) ни ка ко не ће из гле да ти као ра чун ко ји се 
ра ни је (пре пре ла ска на но ви си стем фи ска ли за ци је) 
из да вао прав ним ли ци ма и пред у зет ни ци ма ка да су би ле 
ко ри шће не фи скал не ка се пре ко ко јих су се из да ва ли 
фи скал ни исеч ци, већ ће би ти ус кра ћен за од ре ђе не 
еле мен те на на чин ко ји смо прет ход но на ве ли.

На по ми ње мо, си ту а ци ја у ко јој се прав ном ли-
цу или пред у зет ни ку за из вр шен про мет на ма ло (и 
аванс за тај про мет) из да је фи скал ни ра чун без ПИБ 
тог ли ца уз исто вре ме но из да ва ње го то вин ског ра чу на 
ни је ис прав но из угла но вих про пи са о фи ска ли за ци ји, 
што је по твр ђе но и ми шље њем МФИН бр. 011-00-
01137/2021-04 од 31.03.2022. го ди не, чи ји нај зна чај ни ји 
део на во ди мо у на став ку:

„Напомињемодаиздавањетзв.В2Срачуна
иготовинскограчунанијеисправно,собзиромда
фискалнирачунобавезносадржиПИБправноглица,
односнообвезникапорезанаприходеодсамосталне
делатностиусмислузаконакојимсеуређујепорезна
доходакграђана,акојекорисникиспорученихдобараи
пруженихуслуга,односнодобараиуслугакојећебити
испорученеилипруженеуслучајупримљенихаванса,
правнолице,односнообвезникпорезанаприходеод
самосталнеделатностиусмислузаконакојимсе
уређујепорезнадоходакграђана“.

4. По фискалном рачуну „промет продаја“  
може се „затворити“ више авансних рачуна

Пи та ње:

Об ве зник се ба ви про да јом (про ме том) во зи ла. 
Куп ци уна пред пла ћа ју у ви ше на вра та део вред но сти 
во зи ла, по уго во ру (два пу та по 1.200.000 ди на ра). Ко
ји је по сту пак из да ва ња фи скал них ра чу на (за аванс 
и за про мет)?

Од го вор: 
Јед ним ра чу ном „про мет про да ја“ мо же да се 

„за тво ри“ ви ше аван сних ра чу на.
На при мер, ку пац је упла тио пр ви аванс за од-

ре ђе но до бро и по том осно ву из дат му је фи скал ни 
ра чун „аванс про да ја“ ко ји са др жи од го ва ра ју ћи ПФР 
број ра чу на, на при мер: М97ЕО8-ФД123-91. На овом 
фи скал ном ра чу ну уно си се из нос ко ји је ку пац пла-
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тио и за ко ји му се из да је ава сни фи скал ни ра чун, тј. 
1.200.000 ди на ра.

По том је ку пац упла тио сле де ћи аванс за то до бро 
и та ко ђе му се из да је фи скал ни ра чун „аванс про да ја“ 
ко ји са др жи свој ПФР број ра чу на, на при мер: Л87Е86-
ГФ321-12, али са др жи и ре фе рент ни број прет ход ног 
ра чу на „аванс про да ја“ (М97ЕО8-ФД123-91) јер се оба 
аван са од но се на кон крет но исти бду ћи про мет. На 
овом фи скал ном ра чу ну уно си се из нос ко ји је ку пац 
пла тио и за ко ји му се из да је ава сни фи скал ни ра чун, 
тј. 1.200.000 ди на ра.

На кра ју, овом куп цу вр ши се про мет (ис по ру ка) 
са мог до бра и пр во се фор ми ра фи скал ни ра чун „аванс 
ре фун да ци ју“ на уку пан из нос оба прет ход но при-
мље на аван са, то јест 2.400.000 ди на ра (ра чун „аванс 
ре фун да ци ја“ не из да је се куп цу) ко ји има свој ПФР 
број ра чу на, на при мер: Ј97ДИ9-ФС456-52 и ко ји за 
ре фе рент ни број има број по след њег ра чу на „аванс 
про да ја“ (Л87Е86-ГФ321-12). 

Од мах за тим из да је се фи скал ни ра чун „про мет 
про да ја“ ко ји има свој ПФР број ра чу на, а као ре фе-
рент ни број на том ра чу ну на во ди се ПФР број ра чу на 
„аванс ре фун да ци ја“ (Ј97ДИ9-ФС456-52).

5. По основу једног фискалног рачуна  
„аванс продаја“ може се издати више  

фискалних рачуна за промет

Пи та ње: 

Куп ци по љо при вред на га здин ства нам пла ћа ју 
уна пред за ве штач ко ђу бри во, а пре у зи ма ју га ви ше 
пу та, јер не ма ју пре во зне и скла ди шне ка па ци те те да 
пре у зму све од јед ном. Да ли мо же мо да им из да мо 
је дан фи скал ни ра чун за аванс, а ви ше фи скал них 
ра чу на за про мет? Пи са ли сте ра ни је да не по сто је 
тех нич ке мо гућ но сти да се ово ура ди, а ми не зна мо 
ко ли ко ће ко ји пут пре у зе ти, па да им ку ца мо ви ше 
аван сних ра чу на по јед ној упла ти, та ко да не мо же мо 
ла ко да укло пи мо из но се.

Од го вор: 
На осно ву пре по ру ка ко је смо до би ли из По ре ске 

упра ве, је дан аванс мо же се за тво ри ти са ви ше фи скал-
них ра чу на, по сле де ћој про це ду ри:

За упла ћен аванс из да је се фи скал ни ра чун Аванс 
Про да ја чи ји је ПФР број УРЕА100-УРЕА100-1 на 
из нос при мље них сред ста ва, нпр. 500.000 ди на ра.

Куп цу се про да је ро ба за 200.000 ди на ра и том 
при ли ком из да је му се фи скал ни ра чун Про мет Про да ја. 
Не по сред но пред из да ва ње фи скал ног ра чу на за про-
мет, об ве зник је ду жан да за ин тер не по тре бе са ста ви 
фи скал ни ра чун Аванс Ре фун да ци ја за из нос аван са 
ко ји се том при ли ком ре а ли зу је. Пре ма то ме, из да је  
се Аванс Ре фун да ци ја чи ји је ПФР број УРЕА100-
УРЕА100-2 на 200.000 ди на ра, а овај фи скал ни ра чун 
ре фе рен ци ра се на ПФР број фи скал ног ра чу на за аванс 
УРЕА100-УРЕА100-1. Фи скал ни ра чун за про мет са 
бро јем УРЕА100-УРЕА100-3 ре фе рен ци ра се на фи-
скал ни ра чун Аванс Ре фун да ци ја УРЕА100-УРЕА100-2.

При ли ком сле де ће ис по ру ке у вред но сти од 
150.000 ди на ра, из да је се фи скал ни ра чун Аванс Ре-
фун да ци ја УРЕА100-УРЕА100-4, а он се ре фе рен ци-
ра на прет ход но из да ти фи скал ни ра чун за аванс 
УРЕА100-УРЕА100-1, а не за прет ход ни фи скал ни 
ра чун за про мет. Да кле, пра ви се но ви низ, а не на-
ста вља се ста ри. Фи скал ни ра чун Про мет Про да ја на 
из нос од 150.000 ди на ра да је се куп цу и ње гов ПФР 
број је УРЕА100-УРЕА100-5.

Тре ћом ис по ру ком од 250.000 ди на ра за тва ра се 
пре о ста ли из нос аван са од 150.000 ди на ра, а ку пац 
оста је ду жан да пла ти 100.000 ди на ра та ко што ће ис-
по ру чи ти соп стве не по љо при вред не про из во де па ће се 
спро ве сти ком пен за ци ја на тај из нос. Фи скал ни ра чун 
Аванс Ре фун да ци ја са бро јем УРЕА100-УРЕА100-6 из-
да је се на 150.000 ди на ра и ре фе рен ци ра се на фи скал ни 
ра чун УРЕА100-УРЕА100-1. Фи скал ни ра чун Про мет 
Про да ја са бро јем УРЕА100-УРЕА100-7 ре фе рен ци ра 
се на ра чун Аванс Ре фун да ци ја УРЕА100-УРЕА100-6. 
Уку пан из нос на кна де на фи скал ном ра чу ну Про мет 
Про да ја из но си 250.000 уз на зна ку да је 150.000 ди на ра 
пла ће но аван сно, а за из нос од 100.000 ди на ра као на-
чин пла ћа ња уно си се „дру го без го то вин ско пла ћа ње“. 

6. Не постоји обавеза издавања предрачуна  
у виду фискалног документа 

Пи та ње: 

Има мо „на пред ну“ фи скал ну ка су, али њен ЕСИР 
баш и ни је то ли ко на пре дан ни ти лак за ко ри шће ње, 
та ко да би смо да из бег не мо из да ва ње фи скал ног до
ку мен та „пред ра чун“, већ би смо пред ра чун да ва ли ван 
си сте ма фи ска ли за ци је. Да ли мо же мо да из да је мо 
пред ра чу не на обич ном па пи ру, из ворд до ку мен та и 
да ли он да не мо ра мо да се ре фе рен ци ра мо на ње га? 
На ши про дав ци су је два са вла да ли рад са аван сним 
фи скал ним ра чу ни ма, ово нам пред ста вља ве ли ко 
оп те ре ће ње и да ли по сто ји још не ка оп ци ја?

Од го вор: 
Про це ду ре ру ко ва ња елек трон ским фи скал ним 

уре ђа ји ма у свим слу ча је ви ма ка да се од сту па од уо-
би ча је не про це ду ре про да је ве о ма су ком пли ко ва не, 
на ро чи то кад су у пи та њу го то ва хар двер ска ре ше ња, 
а не сер ти фи ко ва ни ЕСИР ко јим се упра вља пре ко 
ра чу на ра. У де лат но сти ма где је уо би ча је но из да ва ње 
пред ра чу на у ма ло про да ји, по ста вља се пи та ње да ли 
је оба ве зно из да ва ње пред ра чу на пре ко елек трон ског 
фи скал ног уре ђа ја, или пред ра чун мо же да бу де штам-
пан на обич ном штам па чу.

Пред ра чун је фи скал ни до ку мент ко ји се из да је 
пре оства ре ног про ме та на ма ло и пре при мље ног 
аван са за бу ду ћи про мет на ма ло, ра ди оба ве шта ва ња 
куп ца до ба ра, од но сно ко ри сни ка услу га о по да ци ма 
од зна ча ја за бу ду ћи про мет на ма ло, од но сно бу ду ћи 
при мље ни аванс за про мет на ма ло, али са мо ка да се 
из да је пре ко елек трон ског фи скал ног уре ђа ја. 
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У слу ча ју про дај ног ра чу на ко ји про из ла зи из 
пред ра чу на, ЕСИР мо ра по др жа ва ти унос ре фе рент ног 
бро ја (по зи ва на број) тог ра чу на. 

Ме ђу тим,  по на шем ми шље њу, то ни је оба ве зно 
ако је пред ра чун из дат из ван си сте ма фи ска ли за ци је. 
Пре ма то ме, ка да пред ра чун ни је фи скал ни до ку мент, 
не по сто ји оба ве за ње го вог по ве зи ва ња у фи скал ном 
ра чу ну за про мет. 

Да би сте се осе ћа ли пот пу но без бри жно, не мо ра те 
уоп ште из да ва ти пред ра чу не, већ до ку мент са истим 
са др жа јем који се издаје ван система фискализације 
мо же те на зва ти „По ну да“.

7. Фискални рачун може да садржи податке  
о износу основице ПДВ, ако су написани другим 

фонтом и са мањом величином слова у односу 
на фонт којим су написани обавезни подаци

Пи та ње: 

Да ли фи скал ни ра чун мо же да са др жи по дат ке из 
чла на 42. став 4. тач ка 6) За ко на о ПДВ, ако су на пи са
ни дру гим фон том и ма ње ве ли чи не? Овај по да так је 
зна ча јан за на ше куп це да не мо ра ју да пре ра чу на ва ју 
осно ви цу, јер на ши фи скал ни ра чу ни има ју ви ше де се
ти на став ки са оп штом и по себ ном сто пом. Фи скал ни 
ра чун из да је мо у фор ма ту А4, па он са др жи и дру ге 
по дат ке ко ји су по треб ни као што су рок пла ћа ња и 
рок ис по ру ке, та ко да не ма мо по тре бу да из да је мо 
про прат ни ра чун уз фи скал ни ра чун.  

Од го вор: 
Пре ма од ред ба ма чла на 12. Пра вил ни ка о вр ста ма 

фи скал них ра чу на, ти по ви ма тран сак ци ја, на чи ни ма 
пла ћа ња, по зи ва њу на број дру гог до ку мен та и по-
је ди но сти ма оста лих еле ме на та фи скал ног ра чу на, 
об ве зник фи ска ли за ци је, пре ко елек трон ског фи скал-
ног уре ђа ја, на фи скал ном ра чу ну мо же да ис ка зу је и 
ре клам не по ру ке, бро је ве те ле фо на и дру ге по дат ке у 
тек сту ал ном фор ма ту зна чај не за об ве зни ка фи ска-
ли за ци је и/или куп ца до ба ра, од но сно ко ри сни ка 
услу га (у тзв. опционом пољу).

Ови по да ци не сме ју би ти при ка за ни истим фон-
том као и оста ли по да ци на фи скал ном ра чу ну, при 
че му са ма ве ли чи на фон та мо ра би ти ма ња од тек ста 
ко јим се при ка зу ју оста ли по да ци на фи скал ном ра чу ну.

Пре ма то ме, фи скал ни ра чун мо же да са др жи 
из нос осно ви це (за раз ли ку од до дат ног ра чу на уз 
фи скал ни ра чун), уз услов да је пи сан дру гим фон том 
и да су сло ва и бро је ви ма ње ве ли чи не од оних ко ји 
се ко ри сте за еле мен те фи скал ног ра чу на про пи са не 
од ред ба ма чла на 5. За ко на о фи ска ли за ци ји.

8. Обвезник ПДВ као купац у малопродаји  
има право на претходни ПДВ из фискалног  

рачуна, ако приложени рачун има све податке  
из члана 42. став 4. Закона о ПДВ

Пи та ње:

Да ли је ис пра ван фи скал ни ра чун са иден ти фи ка
ци јом куп ца (унет је наш ПИБ), ако је уз ње га при ло жен 
ра чун ко ји има све по дат ке из чла на 42. став 4. За ко на 
о ПДВ уз при ло же ни ра чун? Да ли ку пац об ве зник ПДВ 
има пра во на прет ход ни ПДВ из фи скал ног ра чу на, 
јер му је у при ло гу не ис пра ван ра чун?

Од го вор: 
Фи скал ни ра чун ко ји из да је об ве зник ПДВ ко ји 

еви ден ти ра про мет до ба ра и услу га пре ко елек трон ског 
фи скал ног уре ђа ја, у скла ду са про пи си ма ко ји ма се 
уре ђу је фи ска ли за ци ја, сма тра се ра чу ном у сми слу 
За ко на (осим из у зе та ка про пи са них за аван се и кор-
по ра циј ске кар ти це).

Ако је за про мет до ба ра и услу га из дат фи скал ни 
ра чун у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је фи ска-
ли за ци ја, ко ји се сма тра ра чу ном у скла ду са За ко ном, 
об ве зник ПДВ мо же да из да и ра чун у ко јем не ис ка зу је 
по дат ке из чла на 42. став 4. тач. 6)–10) За ко на о ПДВ, 
већ ис кљу чи во по да так о укуп ном из но су на кна де за 
тај про мет (бру то из нос на кна де). Овај ра чун са др жи 
и по да так о бро ју фи скал ног ра чу на.

По на шем ми шље њу, ку пац – об ве зник ПДВ има 
пра во на прет ход ни ПДВ, ако ис пу ња ва усло ве из чла на 
28. За ко на о ПДВ, јер по се ду је од го ва ра ју ћи до ку мент 
(про прат ни ра чун мо же и да ба ци). 

9. Обвезник ПДВ као продавац у малопродаји 
има обавезу да дупло обрачуна ПДВ ако уз  

фискални рачун приложи рачун који има све 
податке из члана 42. став 4. Закона о ПДВ

Пи та ње: 

Да ли об ве зник фи ска ли за ци је ко ји гре шком уз 
фи скал ни ра чун из да ПДВ ра чун са свим по да ци ма 
из чла на 42. став 4. За ко на о ПДВ ду гу је ПДВ по оба 
осно ва (по фи скал ном ра чу ну и по до дат ном ра чу ну), 
иа ко се на при ло же ном ра чу ну по звао да се од но си 
на кон кре тан фи скал ни ра чун (ра чун са др жи по да так 
о бро ју фи скал ног ра чу на)? 

Од го вор:
Има ју ћи у ви ду то да је фи скал ни ра чун ујед но 

и ПДВ ра чун, у слу ча ју да об ве зник по ред фи скал ног 
ра чу на из да и ПДВ ра чун из чла на 42. став 4. (ра чун 
са др жи по да так о бро ју фи скал ног ра чу на), ПДВ ду-
гу је по оба осно ва.
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10. Поклони мање вредности и рекламни 
материјал у малопродајном објекту – не постоји 

обавеза евидентирања преко електронског 
фискалног уређаја

Пи та ње: 

Куп ци ма ко ји ку пе про из во де у вред но сти пре
ко 10.000,00 ди на ра, у на шем ма ло про дај ном објек ту 
по кла ња мо ре клам ни ма те ри јал (играч ке, ча ра пе, на
о ча ре за сун це и слич но) чи ја је по је ди нач на вред ност 
око 500,00 ди на ра. Да ли смо ду жни да ове по кло не 
еви ден ти ра мо пре ко елек трон ског фи скал ног уре ђа ја? 
На по ми ње мо да их да је мо без на кна де. 

Од го вор: 
Пре ма од ред ба ма члан 6. став 1. тач ка 4) За ко на 

о ПДВ, сма тра се да про мет до ба ра и услу га, у сми-
слу овог за ко на, ни је из вр шен код да ва ња ре клам ног 
ма те ри ја ла и дру гих по кло на ма ње вред но сти, ако се 
да ју по вре ме но раз ли чи тим ли ци ма. 

Ов де би, по на шем ми шље њу, тре ба ло има ти у 
ви ду од ред бе чла на 164. став 1. тач ка 3) Пра вил ни ка о 
ПДВ пре ма ко ји ма об ве зник ПДВ не ма оба ве зу да из да 
ра чун из чла на 42. За ко на за про мет до ба ра и услу га 
без на кна де. Ако не по сто ји оба ве за из да ва ња ПДВ 
ра чу на, сма тра мо да не по сто ји ни оба ве за из да ва-
ња фи скал ног ра чу на за овај про мет без на кна де. 

Пре ма то ме, по кло ни ма ле вред но сти, узор ци, 
ре клам ни ма те ри јал и др. не еви ден ти ра ју се пре ко 
елек трон ског фи скал ног уре ђа ја.

Под се ћа мо на то да оба ве за об ра чу на ва ња ПДВ 
по сто ји, ако, у скла ду са чла ном 21. Пра вил ни ка о 
ПДВ, укуп на вред ност ре клам ног ма те ри ја ла и дру гих 
по кло на ма ње вред но сти из чл. 19. и 20. овог пра вил-
ни ка у по ре ском пе ри о ду бу де ве ћа од 0,25% укуп ног 
про ме та об ве зни ка ПДВ у том по ре ском пе ри о ду.

Под ра зу ме ва се да је об ве зник ду жан да во ди 
еви ден ци ју о про ме ту ко ји не под ле же ПДВ, са гла сно 
са од ред ба ма чла на 212. став 1. тач ка 9) Пра вил ни ка 
о ПДВ. Ме ђу тим, ова еви ден ци ја мо же и тре ба да се 
во ди на осно ву дру ге до ку мен та ци је, а не пре ко елек-
трон ског фи скал ног уре ђа ја.

Пре ма на шим са зна њи ма, став Ми ни стар ства 
фи нан си ја је да код про ме та без на кна де (по кло на) 
вред но сти пре ко 2.000 ди на ра по сто ји оба ве за еви ден-
ти ра ња про ме та пре ко елек трон ског фи скал ног уре ђа ја, 
та ко што се у фи скал ном ра чу ну на во ди ши фра ко ју  
об ве зник фи ска ли за ци је ко ри сти за озна ча ва ње до бра, 
од но сно услу ге из чла на 5. ста ва 2.  тач ка 5) За ко на о 
фи ска ли за ци ји.

На и ме, пре ма чла ну 4. Пра вил ни ка о вр ста ма 
фи скал них ра чу на, ти по ви ма тран сак ци ја, на чи ни ма 
пла ћа ња, по зи ва њу на број дру гог до ку мен та и по-
је ди но сти ма оста лих еле ме на та фи скал ног ра чу на, 
об ве зник фи ска ли за ци је, пре ко елек трон ског фи скал-
ног уре ђа ја, у окви ру по да тка о на зи ву про ме то ва ног 
до бра, од но сно пру же не услу ге, у сми слу чла на 5. 
став 2. тач ка 6) За ко на о фи ска ли за ци ји, на фи скал-
ном ра чу ну мо же на ве сти и гло бал ни број тр го вин ске 
је ди ни це (GTIN) или дру ги број ко ји се ко ри сти за 
је дин стве ну иден ти фи ка ци ју тр го вин ских је ди ни ца 
(до ба ра или услу га) у скла ду са про пи си ма ко ји ма се 
ре гу ли ше област тр го ви не.

Ка ко би се фи скал ни ра чун (Про мет Про да ја) на 
ко јем се еви ден ти ра про мет без на кна де раз ли ко вао 
од дру гих фи скал них ра чу на (Про мет Про да ја), по-
треб но је да об ве зник фи ска ли за ци је на ве де ши фру 
GTIN и озна ку 0, за тим на во ди на зив тог до бра ко ји се 
по кла ња, ко ли чи ну, је ди ни цу ме ре, као и бру то це ну 
по је ди ни ци ме ре у ди на ри ма, и ис ка зу је про пи са ну 
озна ка по ре ске сто пе за ПДВ, а као сред ство пла ћа ња 
на во ди се „дру го без го то вин ско пла ћа ње“.

То зна чи да об ве зник фи ска ли за ци је код еви ден-
ти ра ња про ме та без на кна де, за сва до бра и услу ге 
вред но сти пре ко 2.000 ди на ра из да је фи скал ни ра чун, 
с тим да има оба ве зу да за про ме то ва на до бра без 
на кна де из да по се бан фи скал ни ра чун, што зна чи да 
се еви ден ти ра ње про ме та без на кна де не мо же еви-
ден ти ра ти на истом фи скал ном ра чу ну на ко јем се 
еви ден ти ра ју дру га до бра и услу ге.

Тако на пример, об ве зник ПДВ ко ји се ба ви про-
из вод њом ка фе углав ном је про да је на ве ли ко, али има 
и ма ло про дај не об јек те у ко ји ма про да је ту ка фу. У 
ци љу ре кла ме, на ба вље не су шо љи це за ка фу (ком плет 
од че ти ри шо љи це, чи ја је вред ност 1.000 ди на ра) и 
по кла ња ју се у сле де ћим при ли ка ма:

– ди рек тор по кла ња по слов ним парт не ри ма у сво-
јој кан це ла ри ји на кон оба вље них по слов них пре го во ра;

– ко мер ци ја ли сти по кла ња ју пред став ни ци ма 
тр го вин ских и уго сти тељ ских фир ми ку па ца и по тен-
ци јал них ку па ца;

– тр гов ци у ма ло про дај ним об јек ти ма по кла ња ју 
куп ци ма ко ји ку пе 400 гра ма ка фе у том ма ло про дај-
ном об јек ту; 

–  про мо те ри у по слов ним про сто ри ја ма тре ћих 
тр го ва ца на ма ло ко ји про да ју про из вод об ве зни ка 
по кла ња ју шо ље куп ци ма ко ји код тог тр гов ца ку пе 
400 гра ма ка фе итд.

Ни у јед ном по ме ну том слу ча ју ни је по треб но 
еви ден ти ра ти про мет ре клам ног ма те ри ја ла без на-
кна де, па ни кад се то ра ди у ма ло про дај ном об јек ту 
об ве зни ка. 



 

ИМОВИНА И ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ УГОВОРА КАО ОСНОВ  
ЗА УТВРђИВАЊЕ ПРИХОДА У СКЛАДУ СА МСФИ 15 

1. Уводне напомене
МСФИ15–Приходиодуговорасакупцима, по ред 

ни за но ви на у по гле ду на чи на утвр ђи ва ња и при зна ва ња 
при хо да, увео је и но ве тер ми не ко ји ни су по сто ја ли 
у ра ни јој ре гу ла ти ви ко ју је овај стан дард за ме нио.1 

За мно ге ен ти те те, као што су они ко ји оба вља ју 
про мет у ма ло про дај ним објек ти ма, пре ла зак на при-
ме ну МСФИ 15 има ма ли ути цај. Ме ђу тим, у де лат-
но сти ма ко је има ју уго во ре са раз ли чи тим оба ве за ма 
из вр ше ња (нпр., те ле ко му ни ка ци о не ком па ни је) и оне 
ко је има ју уго во ре ко ји об у хва та ју ви ше пе ри о да ис-
пу ња ва ња оба ве за пре ма куп ци ма (нпр. гра ђе вин ске, 
ин ду стриј ске, по љо при вред не и дру ге про из вод не 
ком па ни је), на чин утвр ђи ва ња при хо да је знат но дру-
га чи ји у од но су на ра ни ју ре гу ла ти ву.2 По себ ну па жњу 
код при ме не МСФИ 15 у по гле ду ра чу но вод стве ног 
трет ма на тре ба обра ти ти на но ве пој мо ве „имо ви на по 
осно ву уго во ра“ и „оба ве зе по осно ву уго во ра“, ко ји 
су по себ но де фи ни са ни као но ви тер ми ни по осно ву 
ко јих се утвр ђу ју при хо ди ка да се ис пу не про пи са ни 
усло ви, ко ји се раз ли ку ју од по тра жи ва ња од ку па ца 
и оба ве за пре ма куп ци ма – по ве ри о ци ма. 

Ипак, иа ко је реч о но вој тер ми но ло ги ји, у ра-
чу но вод стве ном сми слу и до са да је на сли чан на чин 
утвр ђи ван при ход по осно ву уго во ра у ко ји ма су оба-
ве зе из вр ше ња ис пу ња ва не то ком од ре ђе ног вре мен-
ског пе ри о да пре ма сте пе ну из вр ше ња или по осно ву 
ис пу ње ња оба ве за за ко је су на кна да или део на кна де 
на пла ће ни пре ис пу ње ња уго во ре не оба ве зе. 

1 Па ра гра фом Ц10 МСФИ 15, про пи са но је да овај стан дард за-
ме њу је сле де ће стан дар де: МРС 11 Уговориоизградњи; МРС 
18 Приходи; IFRIC 13 Програмилојалностикупаца; IFRIC 15 
Споразумиоизградњинекретнина; IFRIC 18 Преносимовине
купаца; и SIC-31 Приход–трансакцијеразменекојеукључују
иуслугерекламирања.

2 О при ме ни МСФИ 15 де таљ ни је смо пи са ли у ПС 22 и 23/17, 
22 и 23/20, 6/21, 7/21, 17/21 и 6/22.

О зна че њу и ра чу но вод стве ном трет ма ну но вих 
пој мо ва „имовинапоосновууговора“ и „обавезепо
основууговора“ у на став ку да је мо до дат на об ја шње ња. 

2. Разлике између појмова „имовина по основу 
уговора“ и „потраживања од купаца“
„Имовинапоосновууговора“или„уговорно

средство“(енг.con tract as sets)је но ви ра чу но вод стве-
ни тер мин ко ји је де фи ни сан у МСФИ 15.УПрилогу
А–Дефиницијаизраза,ко ји је са став ни део МСФИ 15, 
де фи ни сан је тер мин„имовинапоосновууговора“
као„правоентитетананакнадуузаменузадобра
илиуслугекојејеентитетпренеонакупцакадаје
топравоусловљенонечимдругимосимпротеком
времена(например,будућимизвршењемодстра не
ентитета).“За ен гле ски тер мин „con tract as sets“ 
у на шем пре во ду МСФИ („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 123/20), ко ри сте се два раз ли чи та тер ми на, и то у 
МСФИ 15 „имовинапоосновууговора“, а у МСФИ 9 
„уговорносредство“. По што су у пи та њу тер ми ни са 
истим зна че њем, у да љем тек сту ко ри сти ће мо тер мин 
„Имовинапоосновууговора“.3

Из на ве де не де фи ни ци је ви ди се да имовина
поосновууговора пред ста вља пра во на на кна ду од 
куп ца за ис по ру че на до бра и услу ге, ка да је то пра во 
усло вље но још не ким бу ду ћим из вр ше њем од стра не 
ен ти те та осим про то ка вре ме на. Пре ма то ме, де фи-
ни ци ја „имо ви на по осно ву уго во ра“ раз ли ку је се од 
де фи ни ци је „по тра жи ва ња од ку па ца“, ко ја пре ма 
МРС 32 – Финансијскиинструменти:презентација,
пред ста вља ју без у слов но уго вор но пра во на до би ја ње 
го то ви не у бу дућ но сти за ис по ру че на до бра и пру же не 

3 У При ло гу А – Де фи ни ци ја пој мо ва ко ји је са став ни део МСФИ 
9, „уговорнасредства“ де фи ни са на су као „она пра ва ко ја МСФИ 
15 Прихододуговорасакупцима озна ча ва за ра чу но вод стве но 
об у хва та ње у скла ду са овим стан дар дом за свр хе при зна ва ња 
и од ме ра ва ње до би та ка или гу би та ка по осно ву ума ње ња вред-
но сти.“
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услу ге. Потраживањаодкупаца спа да ју у фи нан сиј ска 
сред ства ко ја су под де ло кру гом МСФИ 9 – Фи нан сиј-
ски ин стру мен ти, док имовинапоосновууговорани је 
под де ло кру гом тог стан дар да, осим у де лу при ме не 
од ре да ба о ума ње њу вред но сти ко је се при ме њу ју 
на по тра жи ва ња од ку па ца, уго во ре на сред ства 
ко ја су у де ло кру гу МСФИ 15 и по тра жи ва ња по 
осно ву ли зин га.4

У па ра гра фу 105 МСФИ 15 об ја шње на је раз ли ка 
из ме ђу по тра жи ва ња од ку па ца и имо ви не по осно ву 
уго во ра на сле де ћи на чин:

„Кадајенекаодстранаууговоруиспуниласвоју
обавезу,ентитеттребадапрезентујеуговоруизве
штајуофинансијскојпозицији(билансустања)као
имовинуилиобавезупоосновууговора,узависности
ододносаизмеђуизвршењаодстранеентитета
иплаћањакупца.Ентитеттребадапрезентује
свакобезусловноправонанакнадузасебнокаопо
траживање.“

У па ра гра фу 107 МСФИ 15 про пи са но је сле де ће:
„Акоентитетизвршисвојууговорнуобавезута

коштопренеседобраилиуслугекупцупреплаћања
илидоспећанакнаде,ентитеттребадапрезентује
уговоркаоимовинупоосновууговора,неукључујући
билокаквеизносепрезентованекаопотраживања.
Имовинапоосновууговорајеправоентитетанана
кнадуузаменузадобраилиуслугекојејеентитет
пренеонакупца.Ентитеттребадапроцениума
њењевредностиимовинепоосновууговораускладу
саМСФИ9.Умањењевредностиимовинепооснову
уговоратребадасеодмери,презентујеиобелодани
наистојосновикаоифинансијскосредствокојејеу
делокругуМСФИ9(видетипараграф113(б)).“

Пре ма па ра гра фу 108 МСФИ 15, по тра жи ва ње 
је пра во ен ти те та на на кна ду ко је је без у слов но. 
Пра во на на кна ду је без у слов но ако је по треб но са мо 
да про ђе вре ме пре пла ћа ња те на кна де. На при мер, ен-
ти тет тре ба да при зна је по тра жи ва ња ако има са да шње 
пра во на ис пла ту, иа ко тај из нос мо же би ти пред мет 
по вра ћа ја у бу дућ но сти. Ен ти тет тре ба да ра чу но вод-
стве но об у хва та по тра жи ва ња у скла ду са МСФИ 9. 
На кон по чет ног при зна ва ња по тра жи ва ња из уго во ра 
са куп цем, све раз ли ке из ме ђу по тра жи ва ња од ме ре-
них у скла ду са МСФИ 9 и од го ва ра ју ћег при зна тог 
из но са при хо да тре ба да се пре зен ту је као рас ход (на 
при мер, као гу би так по осно ву ума ње ња вред но сти). 

3. Дефиниција појма „обавеза  
по основу уговора“

Оба ве за по осно ву уго во ра (енг. con tract li a bi lity) у 
МСФИ 15 де фи ни са на је као оба ве за ен ти те та да пре-
не се до бра или услу ге куп цу за ко је је ен ти тет при мио 
на кна ду од куп ца (или је пла ћа ње на кна де до спе ло). 

Пре ма па ра гра фу 106 МСФИ 15, ако ку пац пла ћа 
на кна ду, од но сно ен ти тет има пра во на из нос на кна де 

4 У па ра гра фу 5.5.15 МСФИ 9 про пи сан је по јед но ста вље ни при-
ступ за об ра чун ре зер ви са ња за оче ки ва не кре дит не гу бит ке за 
по тра жи ва ња из по сло ва ња, уго вор на сред ства и по тра жи ва ња 
по осно ву ли зин га.

ко ји је без у сло ван (од но сно по тра жи ва ње), пре не го што 
ен ти тет пре не се до бро или услу гу куп цу, ен ти тет тре ба 
да пре зен ту је уго вор као оба ве зу по осно ву уго во ра 
ка да се из вр ши пла ћа ње или ка да до спе ва пла ћа-
ње (шта год је ра ни је). Оба ве за по осно ву уго во ра је 
оба ве за ен ти те та да куп цу пре не се до бра или услу ге 
за ко је је ен ти тет при мио на кна ду (или ка да до спе ва 
пла ћа ње на кна де) од стра не куп ца. Дру гим ре чи ма, 
ка да је ен ти тет (до ба вљач) при мио на кна ду (аванс) 
пре ис по ру ке до ба ра и услу га куп цу, та ко при мље ну 
на кна ду при зна је као „оба ве зу по осно ву уго во ра“.

У па ра гра фу 109 МСФИ 15, про пи са но је да тај 
стан дард ко ри сти из ра зе „имовинапоосновууговора“ 
и „обавезапоосновууговора“ али не за бра њу је ен ти-
те ту да ко ри сти ал тер на тив не опи се за ове став ке 
у свом Би лан су ста ња. Ако ен ти тет ко ри сти не ки 
дру ги опис за имо ви ну по осно ву уго во ра, ен ти тет 
тре ба да пру жи до вољ но ин фор ма ци ја за ко ри сни-
ке фи нан сиј ских из ве шта ја да мо гу да раз ли ку ју 
из ме ђу по тра жи ва ња и имо ви не по осно ву уго во ра.

У па ра гра фу БЦ320 ОсновазазакључкеоМСФИ
15 ко ји је из дао Од бор за Ме ђу на род не ра чу но вод стве не 
стан дар де (IASB), на ве ден је став тог Од бо ра да МСФИ 
15 не тре ба да пре ци зи ра да ли ен ти тет има оба ве зу да 
сво ју имо ви ну по осно ву уго во ра и оба ве зе по осно ву 
уго во ра при ка же као за себ не став ке у Би лан су ста ња. 
Уме сто то га, ен ти тет тре ба да при ме ни оп шта на че ла 
за пре зен та ци ју фи нан сиј ских из ве шта ја ка ко би од-
ре дио да ли да пред ста ви имо ви ну по осно ву уго во ра 
и оба ве зе по осно ву уго во ра одво је но у из ве шта ју о 
фи нан сиј ском по ло жа ју. На при мер, МРС 1 Пре зен-
та ци ја фи нан сиј ских из ве шта ја зах те ва од ен ти те та 
да одво је но пред ста ви сва ку кла су слич них став ки 
и став ки раз ли чи те при ро де или функ ци је осим 
ако ни су ма те ри јал но бе зна чај не.

Сход но на ве де ном, по што у на шем обра сцу 
Би ланс ста ња ни је по себ но пред ви ђе на по зи ци ја за 
имовинупоосновууговора и обавезепоосновуугово
ра, те став ке, ако по сто је, су бјект тре ба да по себ но 
обе ло да ни у На по ме на ма уз фи нан сиј ске из ве шта је. 

4. Признавање имовине и обавеза  
по основу уговора

При зна ва ње имо ви не по осно ву уго во ра са куп-
цем по ве за но је са утвр ђи ва њем при хо да од про да је 
до ба ра и услу га. Пре ма па ра гра фу 31 МСФИ 15 ен ти-
тет при зна је при ход ка да (или по што) ис пу ни оба ве зу 
из вр ше ња пре но сом обе ћа них до ба ра или услу га (тј. 
имо ви не) до куп ца. Имо ви на се пре но си ка да (или 
по што) ку пац стек не кон тро лу над том имо ви ном.

Имо ви на по осно ву уго во ра се при зна је ка да је 
оба ве за из вр ше ња ис пу ње на (тј. оба вље ни по сао и 
при знат при ход), али је пла ћа ње и да ље усло вље но 
бу ду ћим пер фор ман са ма ен ти те та (не са мо про те ком 
вре ме на). То обич но зна чи да ће ен ти тет мо ћи да на-
пла ти сред ства од куп ца тек на кон што ис пу ни дру ге 
оба ве зе из вр ше ња по за кљу че ном уго во ру.

Пре ма па ра гра фу 32 МСФИ 15 за сва ку оба ве-
зу из вр ше ња пре у зе ту уго во ром са куп цем, ен ти тет 
од ре ђу је на по чет ку са ста вља ња уго во ра да ли се 
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оба ве за из вр ше ња ис пу ња ва то ком не ког вре мен-
ског пе ри о да или у јед ном тре нут ку у вре ме ну. Ако 
ен ти тет НЕ ис пу ња ва оба ве зу из вр ше ња то ком не ког 
вре мен ског пе ри о да, оба ве за из вр ше ња се ис пу ња ва 
У ЈЕД НОМ ТРЕ НУТ КУ у вре ме ну.

Оба ве зе из вр ше ња ко је су ис пу ње не у јед ном 
тре нут ку у вре ме ну при зна ју се као без у слов но по-
тра жи ва ње од ку па ца и као при ход, док се оба ве зе 
из вр ше ња ко је се ис пу ња ва ју то ком вре ме на, у де лу 
у ко јем су ис пу ње не пре пот пу ног ис пу ње ња пре ма 
куп цу, при зна ју као имовинапоосновууговора и 
при ход. Пре ма то ме, пра во на на пла ту по тра жи ва ња 
од ку па ца је без у слов но пра во, ко је за ви си са мо од 
про то ка уго во ре ног вре ме на пла ћа ња, док је пра во 
на на пла ту од имовинепоосновууговора усло вље но, 
осим про то ка вре ме на за пла ћа ње и не ким до дат ним 
ис пу ње њем оба ве зе ен ти те та пре ма куп цу. 

У па ра гра фу БЦ323 ОсновазазакључкеоМСФИ
15 ко ји је из дао IASB, на ве де но је да ка да ен ти тет ис-
пу ни оба ве зу из вр ше ња, али не ма без у слов но пра во на 
на кна ду, ен ти тет тре ба да при зна имо ви ну по осно ву 
уго во ра у скла ду са МСФИ 15. У том слу ча ју ва жно је 
на пра ви ти раз ли ку из ме ђу имо ви не по осно ву уго во ра 
и по тра жи ва ња, јер се на тај на чин ко ри сни ци ма фи-
нан сиј ских из ве шта ја пру жа ју ре ле вант не ин фор ма ци је 
о ри зи ци ма по ве за ним са пра ви ма ен ти те та у уго во ру. 
То је због то га што је, по ред кре дит ног ри зи ка ко јем 
су обе став ке под ло жне, имо ви на по осно ву уго во ра 
под ло жна и дру гим ри зи ци ма, на при мер ри зи ку мо-
гућ но сти ис пу ње ња бу ду ћег из вр ше ња. 

Пре ма па ра гра фу 16 МСФИ 15, ен ти тет тре ба 
да при зна на кна ду при мље ну од куп ца као оба ве-
зу све док:

(а)  ен ти тет не ма пре о ста лих оба ве за у по гле ду 
пре но са до ба ра или услу га куп цу и це ла, или су штин-
ски це ла, на кна да обе ћа на од стра не куп ца је при мље на 
од стра не ен ти те та и не по врат на је; или 

(б)  уго вор је рас ки нут, а на кна да ко ја је при мље на 
од куп ца је не по врат на. 

У за ви сно сти од чи ње ни ца и окол но сти ко је се 
од но се на уго вор, при зна та оба ве за пред ста вља оба-
ве зу ен ти те та да из вр ши пре нос до ба ра или услу га у 
бу дућ но сти или по вра ћај при мље не на кна де. У сва ком 
слу ча ју, оба ве за се вред ну је у из но су на кна де при-
мље не од куп ца. 

Па ра гра фом Б44 МСФИ 15, про пи са но је да 
на кон при је ма пла ћа ња уна пред од куп ца, ен ти тет 
тре ба да при зна оба ве зу по осно ву уго во ра у из но су 
пла ћа ња уна пред за оба ве зу из вр ше ња, или да бу де 
спре ман за пре нос до ба ра или услу га у бу дућ но сти. 
Ен ти тет тре ба да пре ста не са при зна ва њем те оба ве зе 
по осно ву уго во ра (и да при зна при ход) ка да из вр ши 
пре нос до ба ра или услу га и, са мим тим, ис пу ни сво ју 
оба ве зу из вр ше ња.

5. Рачуноводствено евидентирање имовине  
и обавеза по основу уговора

Пре ма Пра вил ни ку о Конт ном окви ру и са др жи-
ни ра чу на у Конт ном окви ру за при вред на дру штва, 
за дру ге и пред у зет ни ке (у да љем тек сту: Пра вил ник 

о Конт ном окви ру за ПЗП), по тра жи ва ња од ку па ца 
ис ка зу ју се на ра чу ни ма гру пе 20 – По тра жи ва ња по 
осно ву про да је.

За имо ви ну по осно ву уго во ра ни је про пи сан 
по се бан ра чун у Пра вил ни ку о Конт ном окви ру за 
ПЗП, већ се та би лан сна по зи ци ја ис ка зу је на ра чу ну 
281 – По тра жи ва ња за не фак ту ри са ни при ход у окви ру 
ра чу на гру пе 28 – Ак тив на вре мен ска раз гра ни че ња.

На на ве де ни на чин у Би лан су ста ња на раз ли чи-
тим по зи ци ја ма ис ка зу ју се без у слов на по тра жи ва ња 
од ку па ца у од но су на имо ви ну по осно ву уго во ра, 
чи ме се за до во ља ва ра ни је на ве де ни зах тев за обе ло-
да њи ва њем тих раз ли чи тих став ки ко ји је про пи сан 
у па ра гра фу 109 МСФИ 15. 

Оба ве за по осно ву уго во ра, ка да је у пи та њу 
уна пред из вр ше на на пла та за бу ду ћу ис по ру ку до ба ра 
и пру жа ње услу га, ис ка зу је се као оба ве за на ра чу ну 
430 – При мље ни аван си, де по зи ти и ка у ци је. 

6. Примери рачуноводственог евидентирања 
имовне и обавеза по основу уговора

Имо ви на по осно ву уго во ра на ста је ка да, нпр., 
до ба вљач по уго во ру са куп цем из вр ши део уго вор не 
оба ве зе – ис по ру чи део ро бе или из вр ши део услу га по 
уго во ру – али пре ма уго во ру, још увек има ак тив но сти 
ко је тре ба да ис пу ни пре на пла те од куп ца. Део из вр-
ше них оба ве за по уго во ру, чи ја на пла та је усло вље на 
до дат ним ис пу ње њем, на дан би лан са ис ка зу је се као 
имо ви на по осно ву уго во ра, а не као по тра жи ва ње од 
ку па ца. Ово је из тог раз ло га што је имо ви на по осно ву 
уго во ра услов но пра во на на пла ту, а по тра жи ва ње од 
ку па ца је без у слов но пра во. То ће мо илу стро ва ти на 
по јед но ста вље ним при ме ри ма у на став ку.

При мер 1 – Ис по ру ка лиф та са мон та жом:

Пред у зе ће „А“ за кљу чи ло је уго вор о ис по ру ци 
лиф та са мон та жом ин ве сти то ру „Б“. Це на опре ме за 
лифт из но си 2.000.000 ди на ра, а це на мон та же из но
си 500.000 ди на ра. Пла ћа ње се вр ши на кон мон та же 
лиф та и до би ја ња ате ста за упо тре бу. 

Опре ма за лифт ис по ру че на је куп цу до кра ја 
2021. го ди не у вред но сти од 2.000.000 ди на ра, а мон
та жа лиф та и пре да ја на ко ри шће ње из вр ше на је у 
2022. го ди ни у вред но сти од 500.000 ди на ра.

Ка ко ће пред у зе ће „А“ из вр ши ти књи же ње на
ве де не тран сак ци је?

На кра ју 2021. го ди не утвр ди ће при ход за из нос 
ис по ру че не опре ме од 2.000.000 ди на ра и тај из нос 
не мо же фак ту ри са ти (ку пац не ће при хва ти ти та кву 
фак ту ру), јер је у пи та њу усло вље но пра во ко је се мо же 
на пла ти ти тек ка да се из вр ши мон та жа лиф та и пре да 
лифт са ате стом за упо тре бу куп цу. Ка да се оба ве за 
из вр ше ња ис пу ња ва то ком вре ме на ме ре ње по стиг
ну тог на прет ка вр ши се при ме ном ула зних и из ла зних 
ме то да у скла ду са па ра гра фи ма Б14  Б19 МСФИ 15. У 
овом при ме ру ис по ру че на вред ност опре ме до кра ја 
го ди не утвр ђе на је на осно ву из ла зне ме то де, по ко јој 
се при ход при зна је на осно ву ди рект ног од ме ра ва ња 
вред но сти ко ју за куп ца има ју до бра и услу ге ко је су 
пре не те до та да.
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Вред ност ис по ру че не опре ме на кра ју 2021. го ди не ис ка за ће као имо ви ну по осно ву уго во ра и при ход 
сле де ћим књи же њем:

1) 281 По тра жи ва ња за не фак ту ри са ни при ход (имо ви на по осно ву 
уго во ра) 2.000.000

604 При ход од про да је ро бе на до ма ћем тр жи шту 2.000.000
– за при ход од имо ви не по осно ву уго во ра на дан би лан са

У 2022. го ди ни пред у зе ће А је из вр шио мон та жу лиф та и има без у слов но пра во на на пла ту. На кон фак ту
ри са ња пред у зе ће А мо же књи жи ти по тра жи ва ње од ку па ца.

Пред у зе ће А ће књи жи ти сле де ће из но се у 2022. го ди ни:

2) 204 Куп ци у зе мљи (по тра жи ва ња од про да је) 2.500.000
281 По тра жи ва ња за не фак ту ри са ни при ход (имо ви на по осно ву 

уго во ра) 2.000.000
604 При ход од про да је ро бе на до ма ћем тр жи шту 500.000

– за при ход по осно ву по тра жи ва ња за за вр ше не ра до ве на ис по ру ци и мон та жи лиф та 
3) 241 Те ку ћи ра чу ни 2.500.000

204 Куп ци у зе мљи (по тра жи ва ња од про да је) 500.000
– а на пла ће но по тра жи ва ње од ку па ца 

На по ме на: За фак ту ри са не ра до ве из во ђач „А“ не об ра чу на ва ПДВ јер је по ре ски ду жник ин ве сти тор „Б“ у 
скла ду са чла ном 10. став 2. тач ка 3) За ко на о ПДВ.

При мер 2 – Ис по ру ка и мон та жа сер ве ра, 
ЛАН мре же и лап топ ра чу на ра:

Пред у зе ће „А“ има уго вор са кли јен том Б о ис
по ру ци и мон та жи сер ве ра и ло кал не ра чу нар ске 
мре же (ЛАН) за це ну од 1.500.000 ди на ра, и ис по ру ку 
10 лап топ ра чу на ра по це ни од 50.000 дин. по 1 лап
топ ра чу на ру. Као део уго во ра пред у зе ће „А“ мо ра да 
ис по ру чи сер вер, ЛАН мре жу и 10 лап то по ва у 2022. 
го ди ни а пре о ста лих 10 лап то по ва у 2023. Уго во ром је 

пре ци зи ра но да пред у зе ће А мо же да на пла ти укуп ну 
на кна ду од кли јен та тек на кон пот пу ног ис пу ње ња 
уго вор не оба ве зе, тј. на кон ис по ру ке и мон ти ра ња 
сер ве ра и ЛАН мре же и ис по ру ке свих 10 лап топ 
ра чу на ра. Пред у зе ће А је до кра ја 2022. го ди не ис
по ру чи ло сер вер и по ста ви ло ЛАН мре жу, а у 2023. 
го ди не је ис по ру чи ло 10 лап топ ра чу на ра. Ка ко тре ба 
еви ден ти ра ти ову тран сак ци ју?

Пред у зе ће А вр ши сле де ћа књи же ња у 2022. 
го ди ни:

1) 281 По тра жи ва ња за не фак ту ри са ни при ход (имо ви на по осно ву 
уго во ра) 1.500.000

604 При ход од про да је ро бе на до ма ћем тр жи шту 1.500.000
– за при ход од имо ви не по осно ву уго во ра на дан би лан са

У 2023. го ди ни пред у зе ће А је ис по ру чи ло 10 лап
то по ва и на кон то га има без у слов но пра во на на пла ту 
укуп не на кна де за сер вер, ЛАН мре жу и лап топ ра чу
на ре. На кон фак ту ри са ња кли јен ту Б мо же из вр ши ти 
књи же ње по тра жи ва ња од ку па ца и раз ли ке при хо да 

из ме ђу укуп не вред но сти уго во ре ног по сла и вред но сти 
имо ви не по осно ву уго во ра ко ја је ра ни је ис ка за на на 
ра чу ну 181 – По тра жи ва ња за не фак ту ри са ни при ход.

Пред у зе ће А у 2023. го ди ни из вр ши ће сле де ћа 
књи же ња:

2) 204 Куп ци у зе мљи 2.400.000
281 По тра жи ва ња за не фак ту ри са ни при ход (имо ви на по осно ву 

уго во ра) 1.500.000
604 При ход од про да је ро бе на до ма ћем тр жи шту 500.000
470 Оба ве зе за ПДВ по из да тим фак ту ра ма по оп штој сто пи 400.000

– за при ход по осно ву по тра жи ва ња по из да тој фак ту ри за ис пу ње ње оба ве за из уго во ра 

Украт ко, имо ви на по осно ву уго во ра раз ли ку је се од по тра жи ва ња од ку па ца, а раз ли ка је у „усло вље но сти“ 
пла ћа ња.
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При мер 3 – Про да ја мо бил ног те ле фо на плус 
24 ме се ца те ле фон ских услу га:

Те ле ко му ни ка ци о на ком па ни ја А скла па уго вор 
са ко ри сни ком ко ји ку пу је па кет А1 ко ји об у хва та ис
по ру ку мо бил ног те ле фо на и 24 ме се ца прет пла те на 
те ле фон ске услу ге. По за кљу че њу уго во ра ку пац тре ба 
да пла ти 10.000 ди на ра за мо бил ни те ле фон и по 3.000 
ди на ра ме сеч но на име прет пла те за те ле фон ске услу ге 
за на ред них 24 ме се ца. Да кле, укуп на це на па ке та А1 

из но си 82.000 ди на ра (10.000 дин. + 24 ме се ца х 3.000 
дин). Те ле ко му ни ка ци о на ком па ни ја сма тра да су мо
бил ни те ле фон и 24 ме се ца те ле фон ских услу га две 
одво је не оба ве зе из вр ше ња, ко ји ма до де љу је по себ
не ин тер не це не. Са мо стал на ин тер на це на мо бил ног 
те ле фо на, без 24 ме се ца те ле фон ских услу га, из но си 
34.000 ди на ра, а пре о ста лих 48.000 ди на ра се од но си 
на 24 ме се ца пру жа ња те ле фон ских услу га. По за кљу
че њу уго во ра мо бил ни те ле фон је до ста вљен куп цу и 
те ле ко му ни ка ци о на ком па ни ја вр ши сле де ће књи же ње:

1) 204 Куп ци у зе мљи  (10.000 за те ле фон + 2.000 ПДВ) 12.000
281 По тра жи ва ња за не фак ту ри са ни при ход (имо ви на по осно ву 

уго во ра) 24.000
604 При ход од про да је ро бе на до ма ћем тр жи шту 34.000
470 Оба ве зе за ПДВ по из да тим фак ту ра ма по оп штој сто пи 2.000

– за при ход по осно ву ис по ру че ног мо бил ног те ле фо на и вред но сти имо ви не по осно ву уго во ра

За ко ри шће ње 24 ме се ца те ле фон ских услу га 
куп цу се ис по ста вља ра чун сва ког ме се ца у из но су од 
3.000 ди на ра, плус 600 ди на ра ПДВ, а ме сеч ни при ход 
се утвр ђу је у из но су од 2.000 ди на ра, јер је ме сеч ни 
из нос од 1.000 ди на ра раз гра ни чен на ра чу ну 281 
као имо ви на по осно ву уго во ра (24.000/24) за ко ју је 
ра ни је утвр ђен при ход. 

При мер 4 – Оба ве зе по осно ву уго во ра на 
име пла ће не на кна де за бу ду ћи про мет:

Оба ве за по осно ву уго во ра обич но на ста је ка да 
ку пац пре ис пу ње ња уго вор не оба ве зе од стра не 

про дав ца из вр ши пла ћа ње де ла или це ле на кна де за 
бу ду ћи про мет (аванс). При каз еви ден ти ра ња оба
ве зе по осно ву уго во ра илу стро ва ће мо на при ме ру 
у на став ку.

Прет по ста ви ће мо да пред у зе ће А скла па уго вор 
са куп цем да му ис по ру чи 100 про из во да по це ни од 
10.000 ди на ра, без ПДВ, по јед ном про из во ду (за укуп ну 
вред ност од 1.000.000 дин.). Уго во ром је пред ви ђе но 
да ку пац уна пред упла ти аванс у из но су од 30% вред
но сти уго во ра (тј. 300.000 ди на ра).

По на пла ти аван са пред у зе ће А вр ши сле де ће 
књи же ње:

1) 241 Те ку ћи ра чу ни 300.000
430 При мље ни аван си, де по зи ти и ка у ци је (оба ве зе по осно ву 

уго во ра) 300.000
430 При мље ни аван си, де по зи ти и ка у ци је 50.000

472 Оба ве зе за ПДВ по при мље ним аван си ма по оп штој сто пи 50.000
– за при мље ни аванс и из да ти аван сни ра чун

Као што се ви ди, по за кљу че њу уго во ра и ис по
ру ци мо бил ног те ле фо на при ход се при зна је у из но су 
вред но сти ис по ру че ног мо бил ног те ле фо на од 34.000 
ди на ра, а од куп ца се по фак ту ри на пла ћу је са мо 12.000 
ди на ра (10.000 дин. за те ле фон и при па да ју ћи из нос 
ПДВ од 2.000 ди на ра). Раз ли ка вред но сти те ле фо на 

од 24.000 ди на ра ин тер но се до де љу је ко ри шће њу 
24 ме се ца те ле фон ских услу га. 

По ис те ку пр вог ме се ца те ле ко му ни ка ци о на 
ком па ни је из да је фак ту ру куп цу за пр ви ме сец у из
но су од 3.600 дин. (3.000 дин. те ле фон ских услу га + 
600 дин. ПДВ).

Књи же ње из да те фак ту ре за пр ви ме сец те ле фон ских услу га:

2) 204 Куп ци у зе мљи  (3.000 за те ле фон + 600 ПДВ) 3.600
281 По тра жи ва ња за не фак ту ри са ни при ход (имо ви на по осно ву 

уго во ра) 1.000
604 При ход од про да је ро бе на до ма ћем тр жи шту 2.000
470 Оба ве зе за ПДВ по из да тим фак ту ра ма по оп штој сто пи 600

– за при ход по осно ву пру же них ме сеч них те ле фон ских услу га
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На кон ис по ру ке про из во да куп цу пред у зе ће 
А ис по ста вља ра чун на из нос од 1.000.000 ди на ра 
плус 200.000 ПДВ и у ра чу ну при ка зу је ума ње ње 
на име при мље ног аван са од 300.000 ди на ра, у 

ко јем је са др жа на на кна да од 250.000 и ПДВ од 
50.000 динара.

На осно ву из да тог ра чу на куп цу за ис по ру ку 
про из во да пред у зе ће А вр ши сле де ће књи же ње:

1) 204 Куп ци у зе мљи 1.200.000
614 При хо ди од про да је про из во да услу га на до ма ћем тр жи шту 1.000.000
470 Оба ве зе за ПДВ по из да тим фак ту ра ма по оп штој сто пи (осим 

при мље них аван са) 200.000
470 Оба ве зе за ПДВ по из да тим фак ту ра ма по оп штој сто пи (осим 

при мље них аван са) 50.000
430 При мље ни аван си, де по зи ти и ка у ци је 50.000

– за ис по ру че не про из во де куп цу по из да тој фак ту ри
2) 430 При мље ни аван си, де по зи ти и ка у ци је (оба ве зе по осно ву 

уго во ра) 300.000
241 Те ку ћи ра чу ни 900.000

204 Куп ци у зе мљи 1.200.000
– за упла ту куп ца раз ли ке по фак ту ри и при мље ном аван су

Упла та аван са од стра не куп ца за до ба вља ча 
пред ста вља оба ве зу по осно ву уго во ра ко ја се књи жи 
у ко рист ра чу на 430 – При мље ни аван си, де по зи ти и 
ка у ци је. Ка да до ба вљач ис пу ни сво ју оба ве зу пре ма 
куп цу, за из нос уго во ре не на кна де за ду жу је ра чун 204 
– Куп ци у зе мљи у ко рист ра чу на гру пе 60 – При хо ди 
од про да је ро бе или ра чу на 61 – При хо ди од про да је 
про из во да и услу га и у ко рист ра чу на гру пе 47 – Оба
ве зе за по рез на до да ту вред ност (ако је до ба вљач 
об ве зник ПДВ). Ра чун 204 за тва ра се са ра чу ном 430 
и са упла том раз ли ке ко ја је из вр ше на на ра чун 241. 

7. Обезвређење имовине по основу уговора 
Па ра гра фом 107 МСФИ 15 про пи са но је да ен-

ти тет тре ба да про це ни ума ње ње вред но сти имо ви не 
по осно ву уго во ра у скла ду са МСФИ 9. Ума ње ње 
вред но сти имо ви не по осно ву уго во ра тре ба да се 
од ме ри, пре зен ту је и обе ло да ни на ис тој осно ви као 
и фи нан сиј ско сред ство ко је је у де ло кру гу IFRS 9.

Па ра гра фом 5.5.15 МСФИ 9 про пи сан је по јед-
но ста вље ни при ступ обез вре ђе њу ко ји се мо же 
при ме ни ти за по тра жи ва ња из по сло ва ња, уго вор на 
сред ства5 и по тра жи ва ња по осно ву ли зин га. Тим 
па ра гра фом про пи са но је да ен ти тет увек тре ба да 
од ме ра ва ре зер ви са ње за гу бит ке по из но су ко ји је 
јед нак оче ки ва ним кре дит ним гу би ци ма то ком ве ка 
тра ја ња за сле де ће: 

(а) по тра жи ва ња из по сло ва ња или уго вор на 
сред ства ко ја су ре зул тат тран сак ци ја у окви ру де ло-
кру га МСФИ 15 и ко ја: 

5 У МСФИ 9 ен гле ски тер мин „con tract as sets“ пре ве ден је као 
„уго вор но сред ство“, док је у МСФИ 15 исти тер мин пре ве ден 
као „имо ви на по осно ву уго во ра“.

(1) не са др же зна чај ну фи нан сиј ску ком по нен ту 
у скла ду са МСФИ 15 (или, ка да ен ти тет при ме њу-
је прак тич но олак ша ње у скла ду са па ра гра фом 63, 
МСФИ 15); или 

(2) са др же зна чај ну фи нан сиј ску ком по нен ту у 
скла ду са МСФИ 15, ако ен ти тет ода бе ре као сво ју 
ра чу но вод стве ну по ли ти ку да од ме ра ва ре зер ви са ње 
за гу бит ке по из но су ко ји је јед нак оче ки ва ним кре-
дит ним гу би ци ма то ком ве ка тра ја ња. Та ра чу но вод-
стве на по ли ти ка тре ба да се при ме њу је на сва ова ква 
по тра жи ва ња и уго вор на сред ства. 

(б) по тра жи ва ња по осно ву ли зин га ко ја су ре-
зул тат тран сак ци ја у окви ру де ло кру га МСФИ 16, ако 
ен ти тет ода бе ре као сво ју ра чу но вод стве ну по ли ти ку 
да од ме ра ва ре зер ви са ње за гу бит ке по из но су ко ји је 
јед нак оче ки ва ним кре дит ним гу би ци ма то ком ве ка 
тра ја ња. Та ра чу но вод стве на по ли ти ка тре ба да се 
при ме њу је на сва по тра жи ва ња по осно ву ли зин га, 
али мо же да се при ме њу је за себ но на по тра жи ва ња 
по осно ву фи нан сиј ских и по слов них ли зин га.

При ме на по јед но ста вље ног при сту па обез вре ђи-
ва ња за по тра жи ва ња од ку па ца и уго вор на сред ства 
ко ја не са др же зна чај ну ком по нен ту фи нан си ра ња 
има сми сла, по себ но за по тра жи ва ња од ку па ца и 
уго вор на сред ства ко ја до спе ва ју за 12 ме се ци или 
кра ће, јер у том слу ча ју 12-ме сеч ни кре дит ни гу би ци 
(ECL) јед на ки су гу би ци ма за оче ки ва ни век тра ја ња 
фи нан сиј ског сред ства.

При ме на по јед но ста вље ног при сту па пред ви ђе на 
је за су бјек те ко ји ни су кре дит не и фи нан сиј ске ин сти-
ту ци је, јер не зах те ва ус по ста вља ње со фи сти ци ра них 
си сте ма за упра вља ње кре дит ним ри зи ком, с об зи ром 
на то да се при ме њу је на по тра жи ва ња ко ја не ма ју 
зна чај ну фи нан сиј ску ком по нен ту. За из ра чу на ва ње 
оче ки ва них кре дит них гу би та ка за по тра жи ва ња из 
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по сло ва ња и уго вор на сред ства мо гу се ко ри сти ти 
сто пе не из вр ше ња оба ве за при ме ном ма три це ре-
зер ви са ња, чи ју смо при ме ну де таљ ни је об ја сни ли 
у ПС 2 и 3/22 на стр. 104–108.

8. Престанак признавања обавеза  
по основу уговора 

За раз ли ку од имо ви не по осно ву уго во ра ко ја 
под ле же обез вре ђе њу у скла ду са МСФИ 9, об ве за 
или део оба ве зе по осно ву уго во ра (као и дру ге 

фи нан сиј ске оба ве зе) пре ста је да се при зна је у би-
лан су ста ња, ка да је она уга ше на – то јест, ка да је 
уго во ром од ре ђе на оба ве за ис пу ње на, от ка за на, или 
је ис те кла (ви де ти па ра граф 3.3.1 МСФИ 9). 

Раз ли ка из ме ђу књи го вод стве не вред но сти фи-
нан сиј ске оба ве зе (или де ла фи нан сиј ске оба ве зе) 
ко ја је уга ше на или пре не та дру гој стра ни и пла ће не 
на док на де, укљу чу ју ћи и сва пре не та не го то вин ска 
сред ства или пре у зе те оба ве зе, тре ба да се при зна је 
као при ход или рас ход у би лан су успе ха.

Ценовникуслугаоглашавања

Димензије/положај ЦенабезПДВуеврима



ПРАВО ЗАПОСЛЕНОГ НА ГОДИШЊИ ОДМОР

Пра во за по сле них на го ди шњи од мор за га ран-
то ва но је Уста вом Ре пу бли ке Ср би је. Пра во на го ди-
шњи од мор уста но вље но је од ред ба ма За ко на о ра ду 
(у да љем тек сту: За кон), ко јим су утвр ђе на пра ва на 
го ди шњи од мор, усло ви за оства ри ва ње овог пра ва, 
пра во на на кна ду за ра де, као и пра ва на на кна ду ште те 
за не ис ко ри шће ни го ди шњи од мор.

Пре не го што да мо оп шта об ја шње ња о пра ву 
на го ди шњи од мор у скла ду са За ко ном, об ја сни ће мо 
пре по ру че но по на ша ње по сло да ва ца у ве зи са ко ри-
шће њем го ди шњег од мо ра за 2019. и 2020. го ди ну 
у усло ви ма спе ци фич не си ту а ци је у по гле ду ра да 
по сло да ва ца услед ван ред ног ста ња у 2020. го ди ни и 
пан де ми је ви ру сом CO VID-19.

1. Препорука Владе Републике Србије  
за коришћење годишњег одмора из 2019.  

и 2020. године у 2021. и 2022. години
У „Слу жбе ном гла сни ку РС“, бр. 11/21 об ја вљен 

је За кљу чак Вла де Ре пу бли ке Ср би је о пре по ру ци 
ко ри шће ња не ис ко ри шће ног го ди шњег од мо ра и то 
де ла го ди шњег од мо ра за 2019. го ди ну, као и це лог 
или де ла го ди шњег од мо ра за 2020. го ди ну, у 2021. и 
2022. го ди ни.

На и ме, на пред лог Ми ни стар ства за рад, за по шља-
ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња Вла да РС до не ла је 
За кљу чак ко јим се пре по ру чу је по сло дав ци ма на те ри-
то ри ји Ре пу бли ке Ср би је да, за по сле ни ма ко ји ни су 
ис ко ри сти ли при па да ју ћи го ди шњи од мор за 2020. 
го ди ну: због при ро де по сла у ван ред ним окол но сти ма 
услед епи де ми је за ра зне бо ле сти CO VID-19 или због 
при вре ме не спре че но сти за рад услед обо ље ња од 
за ра зне бо ле сти CO VID-19 или због од ре ђи ва ња изо-
ла ци је/кућ не изо ла ци је у скла ду са за ко ном, омо гу ће 
да тај од мор за поч ну и ис ко ри сте у 2021. го ди ни 
или да пр ви део у тра ја њу од нај ма ње две рад не 
не де ље не пре кид но ис ко ри сте за кључ но са 31. де-

цем бром 2021. го ди не, а пре о ста ли део за кључ но 
са 30. ју ном 2022. го ди не.

Да кле, пре по ру че ни на чин ко ри шће ња го ди шњег 
од мо ра за 2020. го ди ну од но си се на по сло дав це ко ји 
због при ро де по сла услед ван ред не си ту а ци је ни су 
мо гли да омо гу ће за по сле ни ма ко ри шће ње го ди шњег 
од мо ра у скла ду са ро ко ви ма из За ко на, као и на оне 
за по сле не ко ји због бо ло ва ња или кућ не изо ла ци је 
услед обо ље ња од ви ру са ни су мо гли да ис ко ри сте  
би ло део или цео го ди шњи од мор за 2020. го ди ну до 
кра ја 2020. го ди не. На по ми ње мо да је ово пре по ру ка, 
да кле ни је оба ве зу ју ће, по го то во за оне по сло дав це 
ко ји ни су има ли на ве де не про бле ме, ма да се мо же 
оче ки ва ти да ће се у скла ду са овом пре по ру ком во-
ди ти сви по сло дав ци ба рем ка да је у пи та њу го ди шњи 
од мор за 2020. го ди ну.  

2. Стицање права на коришћење годишњег  
одмора и утврђивање права на пун, односно 

сразмеран број дана годишњег одмора
Сти ца ње пра ва на го ди шњи од мор и пра во на 

пун, од но сно сра зме ран број да на го ди шњег од мо ра 
уре ђе но је од ред ба ма чл. 68. и 72. За ко на.

Пр во, тре ба раз ја сни ти ка да за по сле ни сти че 
пра во да ко ри сти го ди шњи од мор, не за ви сно од то га 
да ли има пра во да ко ри сти го ди шњи од мор у пу ном 
тра ја њу или у сра змер ном бро ју да на.

Пре ма чла ну 68. став 2. За ко на, за по сле ни 
сти че пра во да ко ри сти го ди шњи од мор у ка лен-
дар ској го ди ни по сле ме сец да на не пре кид ног ра да 
од да на за сни ва ња рад ног од но са код по сло дав ца, 
на рав но уко ли ко је реч о за сни ва њу рад ног од но са у 
ка лен дар ској го ди ни за ко ју се и ко ри сти го ди шњи 
од мор. Ме ђу тим, ако је реч о за по сле ном ко ји је би ло 
у прет ход ној, би ло у прет ход ним го ди на ма за сно вао 
рад ни од нос код истог по сло дав ца, у те ку ћој ка лен-
дар ској го ди ни мо же да ко ри сти го ди шњи од мор и на 
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са мом по чет ку ка лен дар ске го ди не, на рав но у до го во ру 
са по сло дав цем. 

Дру го, тре ба раз ја сни ти ка да за по сле ни има 
пра во на го ди шњи од мор у пу ном тра ја њу, а ка да 
у сра змер ном бро ју да на. 

Пра во на пун го ди шњи од мор има за по сле ни 
ко ји је за сно вао рад ни од нос код по сло дав ца у прет-
ход ној или прет ход ним ка лен дар ским го ди на ма 
уз услов да му у те ку ћој ка лен дар ској го ди ни не 
пре ста је рад ни од нос. 

Пра во на сра зме ран број да на го ди шњег од-
мо ра има за по сле ни ко ји је за сно вао рад ни од нос 
у те ку ћој го ди ни или му пре ста је рад ни од нос у 
те ку ћој го ди ни.

Ина че, не пре кид ним ра дом у сми слу сти ца ња 
пра ва на го ди шњи од мор, сма тра се и вре ме при вре-
ме не спре че но сти за рад у сми слу про пи са о здрав-
стве ном оси гу ра њу и од су ства са ра да уз на кна ду 
за ра де, од но сно:

– бо ло ва ње због бо ле сти, одр жа ва ња труд но ће, 
по вре де на ра ду и др.;

– по ро диљ ско од су ство, од су ство са ра да ра ди 
не ге де те та и по себ не не ге де те та;

– пла ће но од су ство, од су ство у слу ча ју пре ки да 
ра да без кри ви це по сло дав ца и дру го. 

2.1.Правонагодишњиодморуслучају
неплаћеногодсуства

Ме ђу тим, за по сле ном ко ји је у то ку тра ја ња рад ног 
од но са био на не пла ће ном од су ству или му је би ло одо-
бре но ми ро ва ње рад ног од но са у скла ду са од ред ба ма 
чл. 78. и 79. За ко на, ми ру ју пра ва и оба ве зе из рад ног 
од но са, ако за по је ди на пра ва и оба ве зе за ко ном, оп-
штим ак том и уго во ром о ра ду ни је друк чи је од ре ђе но, 
што зна чи да му ми ру је и пра во на го ди шњи од мор. 

Тим ли ци ма вре ме про ве де но на од су ству за 
пе ри од ми ро ва ња пра ва и оба ве за не при зна је се у 
не пре ки дан рад у сми слу сти ца ња пра ва на го ди шњи 
од мор пре ма вре ме ну про ве де ном на ра ду. 

Ми ни стар ство за рад, за по шља ва ње, бо рач ка 
и со ци јал на пи та ња, у ве зи са овим пи та њем да ло 
је об ја шње ње у ми шље њу бр. 011-00-52/2016-02 од 
29.02.2016. го ди не, чи ји из вод гла си:

„Одредбомчлана79.Законаорадуутврђенису
случајевикадазапослениимаправонамировањерад
ногодноса.Токомтрајањамировањарадногодноса
запослениодсуствујесарада,асваправаиобавезе
којесестичунарадуипоосновурадамирују,теза
послениимаправонагодишњиодморсразмерноброју
месецикојејепровеонараду,преилинаконмировања
радногодноса.Токомобављањафункцијекоддругог
послодавца,запослениостварујесразмерангодишњи
одморкодпослодавцакодкогобављафункцију.

Имајућиувидунаведено,запосленомкојиодсу
ствујесарадапоосновумировањарадногодносау
складусачланом79.Законаорадумирујеиправона
годишњиодмор,осимакојезаконом,општимактом,
односноуговороморадудрукчијеодређено.

Одредбомчлана76.Законаорадупрописаноје
даје,услучајупрестанкарадногодноса,послодавац
дужандазапосленомкојинијеискористиогодишњи
одморуцелиниилиделимичноисплатиновчануна
кнадууместокоришћењагодишњегодмора,увисини
просечнезарадеупретходних12месеци,сразмерно
бројудананеискоришћеноггодишњегодмора.

Имајућиувидудаприликомприменеинститу
тамировањарадногодноса,запосленомнепрестаје
радниодносвећмуправаиобвезекојесестичуна
радуипоосновурадамирују,мишљењасмоданису
испуњениусловизаприменучлана76.Законаораду,
односнодазапосленинемаправонанакнадузанеис
коришћенигодишњиодмор.“

Пре ма на ве де ном, за по сле ни има пра во на сра зме-
ран број да на го ди шњег од мо ра пре ма вре ме ну на ра ду 
ко је је про вео код пр во бит ног по сло дав ца и сра зме ран 
број да на го ди шњег од мо ра код по сло дав ца код ко га 
је упу ћен на рад, од но сно иза бран или име но ван на 
функ ци ју. Уко ли ко пре упу ћи ва ња не ис ко ри сти сра зме-
ран број да на го ди шњег од мо ра код пр вог по сло дав ца, 
гу би пра во на тај од мор и не ма пра во на на кна ду ште те 
због не ис ко ри шће ног го ди шњег од мо ра.

При мер 1: 

За по сле ни је за сно вао рад ни од нос код по сло
дав ца 5. ја ну а ра 2022. го ди не. У фе бру а ру 2022. го
ди не ко ри стио је ме сец да на не пла ће ног од су ства у 
скла ду са оп штим ак том по сло дав ца и вра тио се на 
рад 1. мар та 2022. го ди не. За по сле ни има пра во на 
сра зме ран број да на го ди шњег од мо ра за 11 ме се ци 
про ве де них на ра ду у 2022. го ди ни. 

2.2.Правонагодишњиодморуслучајузаснивања,
односнопрестанкарадногодноса

утекућојгодини

Пра во на сра зме ран број да на го ди шњег од мо ра 
има за по сле ни ко ји је за сно вао рад ни од нос у те ку ћој 
ка лен дар ској го ди ни, и то по сле ме сец да на не пре кид-
ног ра да, не за ви сно од то га да ли пр ви пут за сни ва 
рад ни од нос или код но вог по сло дав ца за сни ва рад ни 
од нос по сле пре стан ка рад ног од но са код прет ход ног 
по сло дав ца (не за ви сно од то га да ли је имао пре кид 
из ме ђу два рад на од но са или не). 

У слу ча ју за сни ва ња рад ног од но са у то ку го ди не, 
ка да је из ве сно да ће за по сле ни ра ди ти до 31. де цем бра 
те го ди не (би ло да је рад ни од нос за сно ван на нео д-
ре ђе но вре ме или на од ре ђе но вре ме, при че му ће у 
те ку ћој го ди ни би ти у рад ном од но су до 31. де цем бра 
те го ди не или до не ког пе ри о да на ред не го ди не), не ма 
за кон ских смет њи да при па да ју ћи сра зме ран део го ди-
шњег од мо ра у це ли ни ис ко ри сти по ис те ку ме сец да на 
не пре кид ног ра да од да на за сни ва ња рад ног од но са.

У ве зи са овим пи та њем, Ми ни стар ство за рад, 
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња да ло је ми-
шље ње бр. 011-00-701/2015-02 од 22.07.2015. го ди не, 
чи ји из вод гла си:
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„Прематоме,уконкретномслучајузапослени
којијезасноваорадниодносод1.маја2015.године
до31.децембраистегодине,имаправонасразме
рандеогодишњегодмораза2015.годину,ускладуса
чланом72.Законаораду.Запосленистичеправона
коришћењегодишњегодмораукалендарскојгодини
послемесецданарадаодданазаснивањарадногодно
са.Приликомутврђивањадужинегодишњегодмора
закалендарскугодину,узимасеуобзирвремекоје
ћезапосленипровестиурадномодносуутојкален
дарскојгодини,аневремекојејезапосленипровео
урадномодносудомоментакоришћењагодишњег
одмора.Имајућиувидудаћезапосленибитиурад
номодносудо31.децембра2015.године,мишљења
смоданемасметњидаприпадајућигодишњиодмор
за2015.годинузапослениискористиуцелости,почев
од1.јула2015.године.“

Та ко ђе, за по сле ни ко ме рад ни од нос пре ста је 
у то ку ка лен дар ске го ди не има пра во на сра зме ран 
број да на го ди шњег од мо ра пре ма бро ју ме се ци ко је 
је про вео на ра ду, при че му уко ли ко не мо же да ис ко-
ри сти го ди шњи од мор у то ку тра ја ња рад ног од но са, 
по сло да вац има оба ве зу да му ис пла ти на кна ду ште те 
за не ис ко ри шће ни го ди шњи од мор у ви си ни на кна де 
за ра де ко ју би оства рио да је ко ри стио го ди шњи од мор.

При мер 2:

За по сле ни је пр ви пут за сно вао рад ни од нос на 
нео д ре ђе но вре ме код по сло дав ца 1. апри ла 2022. 
го ди не. Сти че пра во на ко ри шће ње го ди шњег од
мо ра по сле ме сец да на ра да, од но сно 1. ма ја 2022. 
го ди не. За по сле ни је у то ку ме се ца апри ла био на 
бо ло ва њу у тра ја њу од се дам да на, при че му се и то 
вре ме ра чу на у не пре ки дан рад у сми слу сти ца ња 
пра ва на го ди шњи од мор по сле ме сец да на ра да. 
За по сле ни под но си зах тев за ко ри шће ње го ди шњег 
од мо ра од 15. ав гу ста 2022. го ди не. По сло да вац му 
до но си ре ше ње о ко ри шће њу сра змер ног бро ја да
на го ди шњег од мо ра, ра чу на ју ћи од 1. апри ла до 31. 
де цем бра 2022. го ди не. 

При мер 3: 

За по сле ном је пре стао рад ни од нос 10. ав гу ста 
2022. го ди не. Оства рио је пра во на сра зме ран број 
да на го ди шњег од мо ра за 7 ме се ци не пре кид ног ра
да у 2022. го ди ни у тра ја њу од 12 рад них да на (20/12 
x 7 = 12). За по сле ни је мо гао сра зме ран број да на 
го ди шњег од мо ра да ис ко ри сти до 10. ав гу ста 2022. 
го ди не, а уко ли ко ни је ис ко ри стио го ди шњи од мор, 
по сло да вац је ду жан да му ис пла ти на кна ду ште те за 
не ис ко ри шће ни го ди шњи од мор.

При мер 4: 

За по сле ни је за сно вао рад ни од нос на од ре ђе но 
вре ме од 4 ме се ца, и то од 1. ма ја до 31. ав гу ста 2022. 
го ди не. По сло да вац је ду жан да том за по сле ном омо
гу ћи ко ри шће ње го ди шњег од мо ра пре ис те ка рад ног 
од но са или да му на кна ди ште ту за не ис ко ри шће ни 
сра змер ни део го ди шњег од мо ра, на рав но, под усло

вом да са за по сле ним не ће про ду жи ти рад ни од нос на 
од ре ђе но вре ме. Уко ли ко за по сле ном бу де про ду жен 
рад ни од нос на од ре ђе но вре ме (у кон ти ну и те ту), а тај 
за по сле ни не ис ко ри сти сра зме ран го ди шњи од мор 
по осно ву прет ход ног рад ног од но са на од ре ђе но 
вре ме, има пра во на сра зме ран број да на го ди шњег 
од мо ра пре ма укуп ном бро ју ме се ци ра да по осно ву 
оба рад на од но са на од ре ђе но вре ме. Ако му рад ни 
од нос бу де про ду жен у кон ти ну и те ту још три ме се ца, 
од но сно до 30. но вем бра 2022. го ди не, за по сле ни 
има пра во на сра зме ран го ди шњи од мор у тра ја њу 
од 7/12 од пу ног го ди шњег од мо ра. 

При мер 5:

За по сле ном пре ста је рад ни од нос због од ла ска 
у пен зи ју у ја ну а ру 2022. го ди не. За те ку ћу го ди ну 
не ма пра во на го ди шњи од мор јер не ма ме сец да на 
ра да (не ма пра во ни на 1/12 го ди шњег од мо ра), при 
че му, тај за по сле ни има пра во на на кна ду ште те за 
не ис ко ри шће ни број да на дру гог де ла го ди шњег од
мо ра за прет ход ну ка лен дар ску го ди ну, као сте че ног 
пра ва ко ји је мо гао да ис ко ри сти до 30. ју на те ку ће 
го ди не (го ди не у ко јој му пре ста је рад ни од нос због 
ко ри шће ња пра ва на пен зи ју). 

На по ми ње мо да у слу ча ју про ме не по сло дав ца 
у слу ча ју ста ту сне про ме не (члан 147. За ко на), не ма 
пре ки да ра да, па са мим тим за по сле ни пре но си и сво је 
пра во на го ди шњи од мор на на чин утвр ђен уго во ром 
о ра ду ко ји се пре но си код но вог по сло дав ца (по сло-
дав ца след бе ни ка). 

За по сле ни не мо же да се од рек не пра ва на го ди-
шњи од мор, ни ти му се то пра во мо же ус кра ти ти или 
за ме ни ти нов ча ном на кна дом, осим у слу ча ју пре стан ка 
рад ног од но са код по сло дав ца. 

За ус кра ћи ва ње пра ва на го ди шњи од мор и по-
сту па ње су прот но од ред ба ма чл. 68. до 75. За ко на о 
ра ду про пи са не су ви со ке ка зне. Пре ма од ред би чла на 
275. став 1. тач ка 3) За ко на о ра ду, нов ча ном ка зном 
од 400.000 до 1.000.000 ди на ра ка зни ће се за пре кр-
шај по сло да вац са свој ством прав ног ли ца ако по сту-
пи су прот но од ред ба ма чл. 68. до 75. тог за ко на ко је 
уре ђу ју го ди шњи од мор. За исти пре кр шај ка зни ће се 
пред у зет ник – по сло да вац нов ча ном ка зном од 100.000 
до 300.000 ди на ра, а од го вор но ли це у прав ном ли цу 
нов ча ном ка зном од 20.000 до 40.000 ди на ра. 

3. Дужина годишњег одмора
За по сле ни има пра во на го ди шњи од мор у ка лен-

дар ској го ди ни у тра ја њу утвр ђе ном уго во ром о ра ду 
и оп штим ак том, а нај ма ње 20 рад них да на у скла ду 
са За ко ном (члан 69). За ко ном про пи са ни ми ни мум 
уве ћа ва се по осно ву до при но са на ра ду, усло ва ра да, 
рад ног ис ку ства, струч не спре ме за по сле ног и дру гих 
кри те ри ју ма ко ји су утвр ђе ни уго во ром о ра ду или 
оп штим ак том по сло дав ца. 

По сло да вац сво јим ак том, од но сно уго во ром о 
ра ду мо же утвр ди ти мак си мал но тра ја ње го ди шњег 
од мо ра, од но сно да го ди шњи од мор од 20 рад них да на 
(ми ни мум по За ко ну) уве ћан по осно ву кри те ри ју ма 
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из уго во ра о ра ду или оп штег ак та, не мо же да тра је, 
нпр., ду же од 30 рад них да на (или 25 или 35 или 40....). 

За ко ном је про пи са но да се при утвр ђи ва њу ду-
жи не го ди шњег од мо ра рад на не де ља ра чу на као пет 
рад них да на, без об зи ра на рас по ред рад ног вре ме на 
код по сло дав ца. Да кле, рад на не де ља се ра чу на као 
пет рад них да на, без об зи ра на то да ли је пе то днев на 
или ше сто днев на рад на не де ља, да ли се вр ши пре ра-
спо де ла рад ног вре ме на и слич но. Уко ли ко је рас по ред 
рад ног вре ме на утвр ђен та ко да рад на не де ља тра је 
шест рад них да на, а за по сле ном се го ди шњи од мор 
за вр ша ва у пе так, пр ви рад ни дан је су бо та. У тој рад-
ној не де љи ра чу на се да је за по сле ни пет рад них да на 
ко ри стио го ди шњи од мор.

У да не го ди шњег од мо ра не ура чу на ва ју се:
1) да ни пра зни ка ко ји су не рад ни да ни;
2) да ни од су ства ка да за по сле ни има пра во на 

пла ће но од су ство у сми слу чла на 77. и чл. 114. до 117. 
За ко на (скла па ње бра ка, по ро ђај су пру ге, те же бо ле-
сти чла но ва уже по ро ди це, вој на ве жба и ода зи ва ње 
на по зив др жав ног ор га на, пре ки да ра да нај ду же до 
45 рад них да на и др.);

3) да ни од су ства због при вре ме не спре че но сти за 
рад до 30 да на у скла ду са чла ном 115. За ко на и пре ко 
30 да на по осно ву про пи са о здрав стве ном оси гу ра њу. 

Да кле, ако се у то ку тра ја ња го ди шњег од мо ра 
до го ди не ки од на ве де них слу ча је ва од су ства са ра да, 
го ди шњи од мор се про ду жа ва за оно ли ко да на за ко ли-
ко је за по сле ни оства рио пра во на пла ће но од су ство. 
Ме ђу тим, да би за по сле ни мо гао да ко ри сти пра во на 
пла ће но од су ство у то ку тра ја ња го ди шњег од мо ра, 
мо ра да под не се зах тев по сло дав цу, ко ји му из да је 
ре ше ње о ко ри шће њу пла ће ног од су ства. Го ди шњи 
од мор ће ис ко ри сти ти у не ком бу ду ћем пе ри о ду или 
ће на ста ви ти ко ри шће ње пре о ста лих да на го ди шњег 
од мо ра по ис те ку пла ће ног од су ства у до го во ру са 
по сло дав цем (да кле, не по ау то ма ти зму). 

У слу ча ју да се у то ку тра ја ња го ди шњег од мо ра 
за по сле ни раз бо ли или по вре ди и на ста не основ за 
од су ство са ра да ра ди при вре ме не спре че но сти за рад 
(бо ло ва ње до 30 да на на те рет по сло дав ца и бо ло ва ње 
пре ко 30 да на на те рет Фон да здрав стве ног оси гу ра ња), 
го ди шњи од мор се пре ки да (да ни бо ло ва ња не ра чу на ју 
се у да не го ди шњег од мо ра) и за по сле ни има пра во да 
по ис те ку те спре че но сти за рад на ста ви ко ри шће ње 
го ди шњег од мо ра. 

Го ди шњи од мор се пре ки да и у слу ча ју бо ло ва-
ња ра ди одр жа ва ња труд но ће, по ро диљ ског од су ства, 
од су ства са ра да ра ди не ге де те та и ра ди по себ не не ге 
де те та, при че му ова за по сле на има пра во да пре о ста ле 
да не го ди шњег од мо ра ис ко ри сти по ис те ку на ве де ног 
од су ства и то нај ка сни је до 30. ју на на ред не го ди не, 
на рав но уко ли ко се вра ти на рад до тог да ту ма.

4. Коришћење годишњег одмора у деловима
Го ди шњи од мор за ка лен дар ску го ди ну мо же се 

ко ри сти ти то ком це ле го ди не у це ли ни или у де ло ви ма. 
Чла ном 73. За ко на о ра ду, пред ви ђе на је мо-

гућ ност ко ри шће ња го ди шњег од мо ра у де ло ви ма, 

при че му пре ма са мом За ко ну за по сле ни има пра во 
да ко ри сти го ди шњи од мор у два де ла, а у до го во ру 
са по сло дав цем го ди шњи од мор мо же да ко ри сти и 
у ви ше де ло ва. Ме ђу тим, у свим слу ча је ви ма ко-
ри шће ња го ди шњег од мо ра у де ло ви ма, пр ви део у 
тра ја њу од нај ма ње две рад не не де ље не пре кид но 
(10 рад них да на) за по сле ни мо ра да ис ко ри сти у 
те ку ћој ка лен дар ској го ди ни, а пре о ста ли део, од-
но сно де ло ве мо же ис ко ри сти ти нај ка сни је до 30. 
ју на на ред не го ди не.

Као што смо на по чет ку овог тек ста на гла си ли, 
из у зет но у 2021. го ди ни, због ван ред ног ста ња због 
пан де ми је ви ру сом CO VID – 19, Вла да Ср би је, је 
За кључ ком да ла пре по ру ку по сло дав ци ма, да за-
по сле ни ма ко ји ни су ис ко ри сти ли при па да ју ћи 
го ди шњи од мор за 2020. го ди ну омо гу ће да тај 
од мор за поч ну и ис ко ри сте у 2021. го ди ни или да 
пр ви део у тра ја њу од нај ма ње две рад не не де ље 
не пре кид но ис ко ри сте за кључ но са 31. де цем-
бром 2021. го ди не, а пре о ста ли део за кључ но са 
30. ју ном 2022. го ди не.

У на став ку да је мо об ја шње ња о на чи ну ко ри-
шће ња го ди шњег од мо ра у де ло ви ма пре ма за кон-
ским од ред ба ма и у ре дов ним окол но сти ма.

За по сле ни мо ра да ис ко ри сти пр ви део го ди шњег 
од мо ра у то ку ка лен дар ске го ди не, јер уко ли ко га не 
ис ко ри сти, гу би пра во на ко ри шће ње го ди шњег од мо ра 
не са мо у де ло ви ма, не го уоп ште. 

Од овог пра ви ла по сто је из у зе ци, и то:
1) За по сле ни ко ји ни је у це ли ни или де ли мич но 

ис ко ри стио го ди шњи од мор у ка лен дар ској го ди ни због 
од сут но сти са ра да ра ди ко ри шће ња по ро диљ ског од-
су ства, од су ства са ра да ра ди не ге де те та и по себ не 
не ге де те та, има пра во да тај од мор ис ко ри сти до 30. 
ју на на ред не го ди не;

2) Пре ма ми шље њу Ми ни стар ства за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња, бр. 011-00-
463/2016-02 од 18.07.2016. го ди не, пра во на „пре но-
ше ње“ де ла го ди шњег од мо ра из ка лен дар ске го ди не 
у на ред ну го ди ну има сва ки за по сле ни ко ји је, у 
ка лен дар ској го ди ни, био од су тан са ра да по осно-
ву бо ле сти у скла ду са про пи си ма о здрав стве ном 
оси гу ра њу (бо ло ва ње) и ко ји због тог од су ства 
ни је био у мо гућ но сти да га ко ри сти у ка лен дар-
ској го ди ни. Пра во на пре но ше ње је усло вље но да се 
за по сле ни вра ти на рад у на ред ној го ди ни до 30. ју на, 
при че му, по на шем ми шље њу, има пра во да за поч не 
ко ри шће ње го ди шњег од мо ра пре тог да ту ма и да га у 
кон ти ну и те ту на ста ви и по сле тог да ту ма. На при мер, 
ако се за по сле ни вра ти на рад 20. ју на 2022. го ди не, а 
има пра во да ко ри сти пре о ста ли дру ги део го ди шњег 
од мо ра у тра ја њу од три рад не не де ље, он има пра-
во да ис ко ри сти у кон ти ну и те ту це ле три не де ље, уз 
услов да је за по чео ко ри шће ње го ди шњег од мо ра пре 
30. ју на 2022. го ди не. Очи глед но је да је на ве де ним 
ми шље њем, ми ни стар ство же ле ло да из јед на чи пра во 
на „пре но ше ње“ го ди шњег од мо ра свих за по сле них 
ко ји су због бо ло ва ња би ли оне мо гу ће ни да ко ри сте 
го ди шњи од мор у ка лен дар ској го ди ни, без об зи ра на 
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вр сту бо ло ва ња (а не са мо за за по сле не на по ро диљ-
ском од су ству, од су ству са ра да ра ди не ге де те та и 
по себ не не ге де те та), али је не ја сно за што је то пра во 
на пре но ше ње за ли ца ко ја су на бо ло ва њу пре ма про-
пи си ма о здрав стве ном оси гу ра њу огра ни чи ло са мо 
на дру ги део го ди шњег од мо ра, с об зи ром на то да је 
за по сле ни ма на по ро диљ ском од су ству, од су ству са 
ра да ра ди не ге де те та и по себ не не ге де те та у скла ду 
са чла ном 73. став 4. За ко на о ра ду га ран то ва но пра-
во на „пре но ше ње“ би ло це лог, би ло де ла го ди шњег 
од мо ра. Пре ма на ве де ном ми шље њу, за по сле ни ко ји 
због бо ло ва ња у те ку ћој ка лен дар ској го ди ни ни је 
био у мо гућ но сти да ис ко ри сти цео го ди шњи од мор 
за ту го ди ну, има пра во да до 30. ју на на ред не го ди не 
ис ко ри сти са мо дру ги део го ди шњег од мо ра, од но сно 
пре о ста ли део го ди шњег од мо ра ума њен за две рад не 
не де ље. Из вод из на ве де ног ми шље ња гла си:

„Уконкретномзахтевусенаводидазапослени
нијеискористиогодишњиодморза2015.годинузбог
одсуствасарадапоосновупривременеспречености
зарад,усмислупрописаоздравственомосигурању,
каоидајенаконзакљученогболовања20.6.2016.
године,поднеозахтевзакоришћењегодишњегод
мораза2015.годину.

Полазећиоднапреднаведеногуконкретном
случају,мишљењасмодазапослениимаправона
другидеогодишњегодмораза2015.годину,којиможе
даискористинајкасниједо30.јуна2016.године,с
обзиромдамујепрвидеоутрајањуоднајмањедве
радненедељепропаојерјеистимораодаискористи
утоку2015.године.“

3) За по сле ни ко ји за поч не ко ри шће ње го ди шњег 
од мо ра кра јем ка лен дар ске го ди не за ту го ди ну и због 
ис те ка го ди не не мо же да ис пу ни услов да то ком ка лен-
дар ске го ди не ис ко ри сти пр ви део го ди шњег од мо ра 
од нај ма ње 10 рад них да на, гу би пра во на ко ри шће ње 
го ди шњег од мо ра у два де ла, али има пра во да ис ко-
ри сти цео го ди шњи од мор у пу ном тра ја њу од јед ном 
у кон ти ну и те ту.

5. Коришћење годишњег одмора за лица  
запослена на одређено време

Ли ца ко ја су за сно ва ла рад ни од нос на од ре ђе но 
вре ме има ју иста пра ва и оба ве зе као и ли ца ко ја су за-
сно ва ла рад ни од нос на нео д ре ђе но вре ме. Пре ма то ме, 
за по сле ни ко ји је за сно вао рад ни од нос на од ре ђе но 
вре ме има пра во на сра зме ран део го ди шњег од мо ра 
по сле ме се ца да на ра да у ка лен дар ској го ди ни у ко јој је 
за сно вао рад ни од нос (1/12 за сва ки ме сец да на ра да), 
као и пра во на сра зме ран број да на го ди шњег од мо ра 
у ка лен дар ској го ди ни у ко јој му пре ста је рад ни од нос 
(1/12 за сва ки ме сец да на ра да). 

При мер:

За по сле ни је за сно вао рад ни од нос на од ре ђе
но вре ме у тра ја њу од 24 ме се ца 1.06.2022. го ди не. 
За 2022. го ди ну овај за по сле ни оства ру је пра во на 
сра зме ран број да на го ди шњег од мо ра од 7/12 пу ног 
го ди шњег од мо ра (при че му се при ли ком утвр ђи ва ња 

ду жи не го ди шњег од мо ра узи ма у об зир вре ме ко је 
ће за по сле ни про ве сти у рад ном од но су у тој ка лен
дар ској го ди ни, а не вре ме ко је је за по сле ни про вео 
у рад ном од но су до мо мен та ко ри шће ња го ди шњег 
од мо ра), у 2023. го ди ни пра во на пун го ди шњи од мор, 
а у 2024. го ди ни, као го ди ни пре стан ка рад ног од но са, 
има ће пра во на 7/12 пу ног го ди шњег од мо ра јер ће 
у тој го ди ни има ти 7 ме се ци ра да (при че му мо же да 
ко ри сти го ди шњи од мор у то ку тра ја ња рад ног од
но са или да оства ри пра во на на кна ду ште те на име 
не ис ко ри шће ног го ди шњег од мо ра). 

Ина че, ови за по сле ни мо гу да ко ри сте го ди шњи 
од мор у то ку тра ја ња рад ног од но са на од ре ђе но вре ме, 
од но сно не по сред но пре ис те ка ро ка, а на кон ис те ка 
рад ног од но са на од ре ђе но вре ме за по сле ни ко ји ни-
је ис ко ри стио го ди шњи од мор има пра во на на кна ду 
ште те за не ис ко ри шће ни го ди шњи од мор.

У слу ча ју ка да је за по сле ној на од ре ђе но вре ме, у 
скла ду са од ред бом чла на 187. За ко на, про ду жен рад-
ни од нос до ис те ка ко ри шће ња пра ва на по ро диљ ско 
од су ство, од су ство са ра да ра ди не ге де те та и од су ства 
са ра да ра ди по себ не не ге де те та, та за по сле на има 
пра во на на кна ду ште те за не ис ко ри шће ни го ди шњи 
од мор, има ју ћи у ви ду то да јој по ис те ку тог од су ства 
пре ста је рад ни од нос. Ово је по твр ђе но и у ми шље њу 
Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци-
јал на пи та ња, бр. 011-00-00260/2015-02 од 29.07.2015. 
го ди не, чи ји из вод пре но си мо у на став ку:

„Уконкретномслучају,собзиромнатодаје
запосленојуговорорадунаодређеновремепродужен
саодложенимусловомзапрестанакрадногодноса,
тедазапосленанемаосновазановопродужењерад
ногодноса,сматрамодајојприпадасамоправона
накнадуштетезанеискоришћенигодишњиодмору
складусачланом76.Закона.Новчананакнадазане
искоришћенигодишњиодморисплаћујесеувисини
просечнезарадеупретходних12месеци,сразмерно
бројудананеискоришћеноггодишњегодмора.“

6. Коришћење годишњег одмора за лица  
запослена са непуним радним временом
За по сле ни ко ји ра ди са не пу ним рад ним вре ме-

ном, сход но од ред ба ма чл. 68. до 72. За ко на о ра ду, 
има пра во на пун го ди шњи од мор, осим у слу ча ју 
за сни ва ња рад ног од но са или пре стан ка рад ног од-
но са у то ку ка лен дар ске го ди не, ка да има пра во на 
два на е сти ну го ди шњег од мо ра за сва ки ме сец да на 
ра да у тој го ди ни. 

Ли ца ко ја су за сно ва ла рад ни од нос са не пу ним 
рад ним вре ме ном код јед ног по сло дав ца има ју пра во 
на пун го ди шњи од мор у скла ду са кри те ри ју ми ма из 
оп штег ак та о ра ду.

Ме ђу тим, од ред ба ма За ко на ко ји ма је уре ђен го-
ди шњи од мор и на кна да за ра де за го ди шњи од мор ни је 
уре ђен слу чај оства ри ва ња пра ва на го ди шњи од мор и 
на кна де за ра де за го ди шњи од мор ка да је у пи та њу рад 
са не пу ним рад ним вре ме ном код ви ше по сло да ва ца. 
По на шем ми шље њу, у овом слу ча ју тре ба по сту пи ти 
на сле де ћи на чин:
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Као пр во, сма тра мо да за по сле ни ко ји ра ди код 
два по сло дав ца са не пу ним рад ним вре ме ном има 
пра во на пун го ди шњи од мор код оба по сло дав ца, при 
че му уку пан број да на го ди шњег од мо ра као и на чин 
ко ри шће ња го ди шњег од мо ра мо ра би ти до го вор оба 
по сло да ва ца. У су прот ном би мо гло до ћи до си ту а ци је 
да за по сле ни ка да ко ри сти го ди шњи од мор код јед ног 
по сло дав ца, мо ра да ра ди, нпр., 4 са та код дру гог по-
сло дав ца, што ни су су шти на и циљ го ди шњег од мо ра. 
Пре ма то ме, је ди ни ис пра ван на чин да се оства ри пра во 
на го ди шњи од мор за за по сле ног ко ји ра ди код два или 
ви ше по сло да ва ца са не пу ним рад ним вре ме ном, је сте 
да се то пра во уре ди спо ра зум но из ме ђу по сло да ва ца и 
да се од мор ко ри сти у исто вре ме код оба по сло дав ца.

У том сми слу да то је и ту ма че ње Ми ни стар ства 
ра да, за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке, бр. 011-00-
340/2012-02 од 15.01.2013. го ди не. 

Дру го, што се ти че пра ва на на кна ду за ра де за 
го ди шњи од мор, ту на кна ду об ра чу на ва сва ки од по-
сло да ва ца на на чин на ко ји се и утвр ђу је на кна да 
за ра де (сра змер но са са ти ма на кна де), а то зна чи да 
је основ за на кна ду за ра де про сек за ра де оства ре не 
у по след њих 12 ме се ци ко ји прет хо де ме се цу ко-
ри шће ња го ди шњег од мо ра, при че му се и об ра чун 
по ре за и со ци јал них до при но са вр ши на исти на чин 
као и при ли ком об ра чу на за ра де за не пу но рад но код 
два или ви ше по сло да ва ца. Пи та ње ис пла те ре гре са 
мо ра би ти ре гу ли са но ак ти ма по сло да ва ца, при че му 
сма тра мо да сва ки од по сло да ва ца то пра во тре ба да 
од ре ђу је не за ви сно од дру гог по сло дав ца. 

7. Распоред коришћења годишњег одмора
Рас по ред ко ри шће ња го ди шњег од мо ра, од но сно 

по сту пак у ве зи са из да ва њем ре ше ња о ко ри шће њу 
го ди шњег од мо ра уре ђен је у чла ну 75. За ко на. У за-
ви сно сти од по тре ба по сла, по сло да вац од лу чу је о 
вре ме ну ко ри шће ња го ди шњег од мо ра, уз прет ход ну 
кон сул та ци ју са за по сле ним.

По сло да вац до ста вља ре ше ње о ко ри шће њу го-
ди шњег од мо ра за по сле ном нај ка сни је 15 да на пре 
да ту ма од ре ђе ног за по че так ко ри шће ња го ди шњег 
од мо ра. Ме ђу тим, из у зет но, ако се го ди шњи од мор 
ко ри сти на зах тев за по сле ног, ре ше ње о ко ри шће њу 
го ди шњег од мо ра по сло да вац мо же до ста ви ти и не-
по сред но пре ко ри шће ња го ди шњег од мо ра.

За ко ном је по себ но уре ђен слу чај до но ше ња ре-
ше ња у слу ча ју ко лек тив ног го ди шњег од мо ра. На и ме, 
у слу ча ју ко ри шће ња ко лек тив ног го ди шњег од мо ра 
код по сло дав ца или у ор га ни за ци о ном де лу по сло дав-
ца, по сло да вац мо же да до не се ре ше ње о ко лек тив ном 
го ди шњем од мо ру у ко јем мо ра би ти на ве ден спи сак 
за по сле них и ор га ни за ци о ни де ло ви у ко ји ма ти за по-
сле ни ра де (на рав но, и пе ри од ко ри шће ња го ди шњег 
од мо ра) и да то ре ше ње ис так не на огла сној та бли 
нај ка сни је 15 да на пре да на од ре ђе ног за ко ри шће ње 
го ди шњег од мо ра, чи ме ће се сма тра ти да је из вр ше но 
уру че ње ре ше ња за по сле ни ма.

Ина че, ре ше ње о ко ри шће њу го ди шњег од мо ра 
по сло да вац мо же до ста ви ти за по сле ном у елек трон-
ској фор ми, али је на зах тев за по сле ног ду жан да то 
учи ни и у пи са ној фор ми.

У ве зи са до ста вља њем ре ше ња у елек трон ској 
фор ми Ми ни стар ство за рад, за по шља ва ње, бо рач ка 
и со ци јал не пи та ња, да ло је ми шље ње број 011-00-
61/2015-02, од 3.4.2015. го ди не, чи ји из вод гла си:

„Кадасерешењеокоришћењугодишњегодмора
достављазапосленомуелектронскојформи,мишље
њасмодабионотребалодаседоставискенирано
уелектронскојформи,анеморабитиускладуса
Закономоелектронскомпотпису.“

По сло да вац мо же из ме ни ти вре ме од ре ђе но за 
ко ри шће ње го ди шњег од мо ра уко ли ко то зах те ва ју 
по тре бе по сла, и то нај ка сни је пет рад них да на пре 
да на од ре ђе ног за ко ри шће ње го ди шњег од мо ра.

При мер ре ше ња о ко ри шће њу го ди шњег од мо ра:
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Наосновучлана192.аувезисачл.68.до75.Законаораду,аускладусачланом_____Колективногуговора
(илиПравилника),дана_____године,доносим 

РЕШЕЊЕ
окоришћењугодишњегодмораза___годину

 
Запосленом__________________________,којиобављапослове_______________,утврђујесеправонаго
дишњиодморза_____годину,уукупномтрајањуод____раднихдана.
Премапланукоришћењагодишњиходмора,запосленићекориститипрвидеогодишњегодмораутрајању
од10раднихдана,увременуод____годинедо______годинестимдасенапосаојави______године.
Преосталидеогодишњегодморазапосленићеискориститинајкасниједо30.јуна______године.

ДужинагодишњегодмораутврђенајенаосновукритеријумауређенихКолективнимуговором(илиПравил
ником),ито:
1)законскиминимум:___дана
2)сложеностпослова:___дана
3)радноискуство:___данa
4)самохраниродитељсадететомдо___година:___дана
5)родитељсавишеодтроједецедо___годинаживота:___дана
6)условирада:___дана
Укупно________дана
Решењејеконачно.Противовогрешења,запослениможепокренутиспорпреднадлежнимсудому___________
урокуод60данаодданадостављања.
 
Достављено:
______________

Директор:
                                                                                                                                                      

            _______________

 На осно ву основ ног ре ше ња пре ко ри шће ња 
де ло ва го ди шњег од мо ра по сло да вац до ста вља и ре-
ше ње о пе ри о ду и бро ју да на де ла го ди шњег од мо ра 
чи је ко ри шће ње одо бра ва. Да кле, по сло да вац је оба-
ве зан да до ста ви ре ше ње за по сле ном о ко ри шће њу 
го ди шњег од мо ра.

8. Накнада зараде за време коришћења  
годишњег одмора

Пре ма чла ну 114. За ко на о ра ду, за вре ме од су-
ство ва ња са ра да због ко ри шће ња го ди шњег од мо ра, 
за по сле ни има пра во на на кна ду за ра де у ви си ни 
про сеч не за ра де у прет ход них 12 ме се ци, у скла ду са 
оп штим ак том и уго во ром о ра ду. За ра ду на осно ву 
ко је се об ра чу на ва два на е сто ме сеч ни про сек, чи не 
сва при ма ња за по сле ног у прет ход них 12 ме се ци у 

од но су на ме сец у ко јем за по сле ни ко ри сти пра во на 
го ди шњи од мор, а ко ја има ју ка рак тер за ра де, са гла сно 
са од ред ба ма чла на 105. став 3. За ко на о ра ду, а то су:

– ис пла ће на за ра да по са ту за ефек тив не са те ра да 
у прет ход них 12 ме се ци, део за ра де по осно ву рад ног 
учин ка (сти му ла ци је и др.);

– уве ћа ње за ра да ис пла ће них у прет ход них 12 
ме се ци по осно ву ра да на дан пра зни ка, ноћ ног ра да, 
ра да у сме на ма, пре ко вре ме ног ра да, „ми ну лог ра да“ и 
дру гих уве ћа ња про пи са них оп штим ак том по сло дав ца;

– дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де а ко ја 
су у прет ход них 12 ме се ци ис пла ће на (то пли оброк, 
ре грес, те рен ски до да так, до да так за одво је ни жи вот и 
дру га да ва ња за по сле ни ма ко ја има ју ка рак тер за ра де). 
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При утвр ђи ва њу ду жи не го ди шњег од мо ра рад-
на не де ља се ра чу на као пет рад них да на, не за ви сно 
од то га да ли је пре ма рас по ре ду рад ног вре ме на код 
по сло дав ца рад на не де ља утвр ђе на као пе то днев на 
или ше сто днев на, и не за ви сно од то га ко ји да ни су 
утвр ђе ни као да ни не дељ ног од мо ра. Пра зни ци ко ји 
су не рад ни да ни у скла ду са за ко ном, од су ство са ра-
да уз на кна ду за ра де и при вре ме на спре че ност за рад 
у скла ду са про пи си ма о здрав стве ном оси гу ра њу не 
ура чу на ва ју се у да не го ди шњег од мо ра. 

Об ра чу на та на кна да за ра де за да не го ди шњег 
од мо ра са ста но ви шта пла ћа ња по ре за и до при но са 
у све му се тре ти ра као и за ра да, тач ни је ре че но као 
део за ра де. У Обра зац ППП-ПД не уно си се по себ но 
(ни је ни про пи са на по себ на Озна ка вр сте пла ћа ња 
(ОВП), већ се ко ри сти ОВП за за ра ду). Ра чу но-
вод стве ни про пи си не зах те ва ју да се ова на кна да 
по себ но еви ден ти ра, већ се еви ден ти ра као за ра да. 

По ла зе ћи од то га да се при ли ком утвр ђи ва ња 
осно ви це за об ра чун на кна де за ра де у об зир узи ма ју 
са мо ефек тив ни са ти ра да у прет ход них 12 ме се ци, као 
и за ра да ко ју је за по сле ни при мио за ефек тив не са те 
ра да у том пе ри о ду, у прак си се при ли ком об ра чу на 
на кна де за ра де мо гу ја ви ти сле де ћи слу ча је ви:

1) За по сле ни је у прет ход них 12 ме се ци де ли-
мич но ра дио, а де ли мич но био од су тан и за са те 
ра да му је ис пла ће на за ра да, а за са те од су ство ва ња 
са ра да му је ис пла ће на на кна да за ра де – при ли ком 
утвр ђи ва ња осно ви це за об ра чун на кна де за ра де узи-
ма ју се у об зир са мо ефек тив ни са ти ра да (укљу чу ју ћи 
и ча со ве ра да на да не др жав них и вер ских пра зни ка, 
ча со ве пре ко вре ме ног ра да итд.), и ис пла ће на, од но сно 
об ра чу на та за ра да по свим осно ва ма ко ју је за по сле ни 
при мио, док се у об ра чун не укљу чу ју са ти од су ства 
ни ти из но си на кна да при мље ни по том осно ву;

2) За по сле ни у прет ход них 12 ме се ци ни је 
оства ри вао за ра ду (био је све вре ме на бо ло ва њу 
или се за по слио у ме се цу у ко јем оства ру је пра во 
на на кна ду) – Пре ма Ми шље њу Ми ни стар ства ра да, 
за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке, број 011-00-
00667/2006-02 од 13.06.2006. го ди не, у слу ча ју ка да 
за по сле ни код по сло дав ца ни је оства рио за ра ду за 
прет ход них 12 ме се ци, осно ви цу за об ра чун на кна-
де за ра де чи ни уго во ре на основ на за ра да уве ћа на за 
ми ну ли рад. 

„Основицазаобрачуннакнадезарадејезарада
оствареназапретходнатримесецакојапретходе
месецуукојемјенаступилапривременаспреченост
зарад.Запосленомкомеупретходнатримесецаније
исплаћиваназарадавећнакнадазараде(каоуконкрет
номслучајудуготрајноболовање),ayмесецуукојем
севратинарадпоновоодсуствујесарада,обрачун
накнадезарадевршисенаосновицукојучиниугово
ренаосновназарадаувећаназа„минулирад“.

Ми шље њем ми ни стар ства ни је на по ме ну то ка ко 
утвр ди ти ча со ве да би се до би ла про сеч на за ра да по 
ча су. По на шем ми шље њу, из нос уго во ре не основ не 
за ра де уве ћа не за ми ну ли рад тре ба по де ли ти бро јем 
мо гу ћих ча со ва ра да у ме се цу за ко ји се вр ши об ра-
чун на кна де;

3) За по сле ни ни је био у рад ном од но су код по-
сло дав ца у свих прет ход них 12 ме се ци, већ кра ћи 
пе ри од. У овом слу ча ју, по на шем ми шље њу, про сек 
се ра чу на за пе ри од од да на за по сле ња до ис те ка ме-
се ца ко ји прет хо ди ме се цу за ко ји се утвр ђу је на кна да 
за ра де. По што се, у су шти ни, утвр ђу је про сеч на за ра да 
по ча су, прин цип утвр ђи ва ња је исти и кад је пе ри од за 
ко ји се утвр ђу је про сеч на за ра да кра ћи од 12. ме се ци;

4) За по сле ни је у прет ход них 12 ме се ци био у 
рад ном од но су код по сло дав ца, али му за је дан пе-
ри од ни је ис пла ћи ва на за ра да или му је де ли мич но 
ис пла ћи ва на – при ли ком утвр ђи ва ња осно ви це за 
об ра чун на кна де за ра де у об зир се узи ма об ра чу на та 
за ра да по свим осно ва ма ко ју је за по сле ни оства рио за 
прет ход них 12 ме се ци, ко ју за тим тре ба по де ли ти са 
оства ре ним са ти ма ра да ка ко би се до би ла про сеч на 
за ра да по са ту у том пе ри о ду. У ова квим слу ча је ви ма 
по сло да вац мо ра из вр ши ти об ра чу не за ра да и за ме-
се це за ко је ни је ис пла тио за ра ду, па про сеч ну за ра ду 
у прет ход них 12 ме се ци утвр ди ти на осно ву тих об-
ра чу на тих за ра да као да су ис пла ће не. Ова кав слу чај 
мо гућ је ка да по сло да вац, про тив но про пи си ма, због 
по ре ме ћа ја у по сло ва њу „пре ско чи“ ис пла ту за ра де 
за од ре ђе ни пе ри од.

9. Регрес за коришћење годишњег одмора
Пре ма чла ну 118. став 1. тач ка 6) За ко на о ра ду, 

за по сле ни има пра во на ре грес за ко ри шће ње го ди-
шњег од мо ра, у скла ду са оп штим ак том и уго во ром 
о ра ду. За ко ном о ра ду утвр ђе на је оба ве за по сло дав ца 
да за по сле ном ис пла ти ре грес. Ви си на ре гре са ни је 
утвр ђе на, већ је оста вље но по сло дав цу да је утвр ди 
оп штим ак том или уго во ром о ра ду. Да кле, пи та ња као 
што су ви си на ре гре са, на чин ис пла те (као 1/12 уз 
сва ку ис пла ту за ра де или као јед но крат на ис пла та 
уз за ра ду за од ре ђе ни ме сец), да ли пра во на исти 
из нос ре гре са има и за по сле ни ко ји ра ди са не пу-
ним рад ним вре ме ном као и за по сле ни са пу ним 
рад ним вре ме ном, као и да ли и за по сле ни ко ји је 
ко ри стио пра во на сра зме ран го ди шњи од мор има 
пра во на пун из нос ре гре са као и за по сле ни ко ји 
је ко ри стио пра во на пун го ди шњи од мор, по сло-
да вац уре ђу је оп штим ак том или уго во ром о ра ду. 

За кон о ра ду де фи ни сао је ре грес као на кна ду 
тро шко ва за ко ри шће ње го ди шњег од мо ра, на осно ву 
че га се мо же за кљу чи ти да са мо за по сле ни ко ји је ко-
ри стио го ди шњи од мор има и тро шко ве у ве зи са тим, 
па и пра во на на кна ду тих тро шко ва у ви ду ре гре са. 
Ме ђу тим, пре ма на шем ми шље њу, за по сле ни ко ји је 
оства рио пра во на го ди шњи од мор али га ни је ко ри стио 
јер му је ис пла ће на на кна да ште те за не ис ко ри шће ни 
го ди шњи од мор због пре стан ка рад ног од но са, не ма 
тро шко ве ко ри шће ња го ди шњег од мо ра, па са мим тим 
не ма ни пра во на ис пла ту ре гре са.

Ре грес има ка рак тер за ра де, тј. ре грес је део за-
ра де, што зна чи да се на ре грес као део за ра де пла ћа ју 
по ре зи и со ци јал ни до при но си као на за ра ду, што зна чи 
да се уно си за јед но са за ра дом у по је ди нач ну по ре ску 
при ја ву Обра зац ППП-ПД под ОВП 101. 
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Бит но је на гла си ти да се и за по сле ном ко ји се 
на ла зи на бо ло ва њу на те рет Фон да за здрав стве но 
оси гу ра ње мо же ис пла ти ти ре грес при ли ком ис пла те 
свим за по сле ни ма, уз услов да је оства рио пра во на 
го ди шњи од мор за ка лен дар ску го ди ну за ко ју се ис-
пла ћу је ре грес. 

Ис пла ту ре гре са у овом слу ча ју нај бо ље је из вр-
ши ти исто вре ме но са ис пла том на кна де за ра де, у ко јем 
слу ча ју би се у ППП-ПД унео ОВП на кна де – 204 или 
205, а за ис пла ту ре гре са у исти обра зац би се унео ОВП 
101. Ме ђу тим, уко ли ко би по сло да вац вр шио ис пла ту 
ре гре са пре ис пла те на кна де за ра де, у том слу ча ју би 
се со ци јал ни до при но си пла ти ли на нај ни жу ме сеч ну 
осно ви цу ако је из нос ре гре са ни жи од нај ни же ме сеч не 
осно ви це за упла ту со ци јал них до при но са. 

Та ко ђе, уко ли ко се ре грес ис пла ћу је за по сле ној 
ко ја је на по ро диљ ском од су ству (уз услов да је 
оства ри ла пра во на ко ри шће ње го ди шњег од мо ра), по-
сло да вац при ли ком ис пла те ре гре са у ППП-ПД уно си 
ОВП 101 и об ра чу на ва по рез и со ци јал не до при но се 

на за ра ду. По на шем ми шље њу, ако је из нос ре гре са 
ни жи од нај ни же ме сеч не осно ви це, до при но си се 
об ра чу на ва ју на из нос на кна де, а не на нај ни жу осно-
ви цу. У по ре ској при ја ви ППП-ПД се не уно се по да ци 
у по љи ма 3.7. – број да на, 3.8. – број са ти, док се 
у по ље 3.8а. – фонд са ти уно си озна ка -1. У овом 
слу ча ју не по пу ња ва ју се МФП по ља.  Исплатилац 
регреса породиљи нема право на пореску олакшицу од 
19.300, с обзиром на то да пореску олакшицу користи 
исплатилац накнаде за породиљско одсуство.

При мер:

По сло да вац ис пла ћу је за по сле ној ко ја се на ла
зи на бо ло ва њу на те рет РФ ЗО ре грес за ко ри шће ње 
го ди шњег од мо ра у ви си ни од 30.000 ди на ра, и то 
исто вре ме но са ис пла том на кна де за ра де ко ја за ме
сец јун 2022. го ди не из но си 85.000 ди на ра. Обра зац 
ППППД по пу ња ва се на сле де ћи на чин:

ШВП Бр. 
да на 

Бр. 
са ти 

Фонд 
са ти 

Бру то 
при хо д

О сно ви ца 
за по рез По ре з О сно ви ца 

за доп. ПИ О ЗДР НЗС МФП. 
10

3.6 3.7 3.8 3.8а 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.17

1 01 
204 
00 0

30 176 176 85.000 65.700 6.570 85.000 21.250 8.755 638 1

1 01 
101 
00 0

–1 30.000 30.000 3.000 30.000 7.500 3.090 225 1



 

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА НЕИСКОРИШћЕНИ ГОДИШЊИ ОДМОР  
И ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ППП-ПД  

У СЛУЧАЈУ ИСПЛАТЕ НАКНАДЕ

1. НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА 
НЕИСКОРИШЋЕНИ ГОДИШЊИ ОДМОР

Пре ма чла ну 68. став 4. За ко на о ра ду (у да љем 
тек сту: За кон), за по сле ни не мо же да се од рек не 
пра ва на го ди шњи од мор, ни ти му се то пра во мо-
же ус кра ти ти или за ме ни ти нов ча ном на кна дом, 
осим у слу ча ју пре стан ка рад ног од но са у скла ду 
са За ко ном. 

Пре ма чла ну 76. За ко на, у слу ча ју пре стан ка 
рад ног од но са, по сло да вац је ду жан да за по сле ном 
ко ји ни је ис ко ри стио го ди шњи од мор у це ли ни 
или де ли мич но, ис пла ти нов ча ну на кна ду уме сто 
ко ри шће ња го ди шњег од мо ра, у ви си ни про сеч не 
за ра де у прет ход них 12 ме се ци, сра змер но са бро јем 
да на не ис ко ри шће ног го ди шњег од мо ра. У ста ву 
2. истог чла на За ко на уре ђе но је да ова на кна да има 
ка рак тер на кна де ште те.

Из на ве де не за кон ске од ред бе про из ла зи да је 
по сло да вац ду жан да у слу ча ју пре стан ка рад ног 
од но са, и то не за ви сно од то га на ко ји на чин је до-
шло до пре стан ка рад ног од но са (от каз од стра не 
за по сле ног, от каз по сло дав ца по осно ву не по што ва ња 
рад не ди сци пли не или по вре де рад не оба ве зе, от каз 
по осно ву ви шка за по сле них, по осно ву ко ри шће ња 
пра ва на пен зи ју, спо ра зум ни пре ста нак рад ног од но са, 
пре ста нак рад ног од но са на од ре ђе но вре ме и др.), ис-
пла ти на кна ду ште те за не ис ко ри шће ни го ди шњи 
од мор, и то ка ко за ту те ку ћу ка лен дар ску го ди ну 
(сра зме ран део го ди шњег од мо ра), та ко и за евен-
ту ал ни дру ги део го ди шњег од мо ра из прет ход не 
ка лен дар ске го ди не, а ко ји је за по сле ни имао пра во 
да ко ри сти до 30. ју на те ку ће ка лен дар ске го ди не. 

На по ми ње мо, да би за по сле ни ко јем пре ста је 
рад ни од нос оства рио пра во на на кна ду ште те за 
не ис ко ри шће ни го ди шњи од мор из прет ход не го-
ди не, нео п ход но је да ку му ла тив но бу ду ис пу ње на 
два усло ва, и то:

– да за по сле ни ни је у це ли ни ис ко ри стио го ди-
шњи од мор из прет ход не го ди не, и 

– да том за по сле ном рад ни од нос пре ста је нај-
ка сни је до 30. ју на те ку ће го ди не, од но сно го ди не у 
ко јој се ис пла ћу је на кна да ште те по осно ву пре стан ка 
рад ног од но са.

Ка да је у пи та њу на кна да ште те за не ис ко ри-
шће ни го ди шњи од мор из те ку ће го ди не, од но сно 
го ди не у ко јој за по сле ном пре ста је рад ни од нос, за-
по сле ни сти че пра во на на кна ду ште те не за ви сно од 
мо мен та у ко јем му пре ста је рад ни од нос у то ку го ди не, 
али са мо за сра зме ран део го ди шњег од мо ра на ко ји је 
сте као пра во до пре стан ка рад ног од но са, а ко ји је до 
пре стан ка рад ног од но са остао не ис ко ри шћен.

Према одредбама члана 13. став 5. Закона о порезу 
на доходак грађана (ЗПДГ), зарадом, у смислу овог 
закона, сматрају се и сва примања у вези са радом код 
послодавца која по основу права из радног односа лице 
оствари по престанку радног односа.

Имајући у виду наведено, на кна да ште те за 
не ис ко ри шће ни го ди шњи од мор који заопослени 
оствари по престанку радног односа, има ка рак тер 
за ра де, на ко ју се об ра чу на ва ју и пла ћа ју по рез и сви 
со ци јал ни до при но си. У вези са овим дата су и ту ма-
че ња МФИН бр. 011-00-1139/2014-04 од 17.10.2016. и 
бр. 011-00-1142/2016-04 од 18.05.2017. го ди не.

При ли ком ис пла те ове на кна де ште те по сту па се 
прак тич но на исти на чин као да је за по сле ни у ме се цу 
за ко ји му се ис пла ћу је ова на кна да ште те ко ри стио да не 
го ди шњег од мо ра за ко је му је по сло да вац ис пла тио 
на кна ду за ра де. Дру гим ре чи ма, ви си на на кна де ште-
те утвр ђу је се у из но су ко ји од го ва ра из но су на кна де 
за ра де ко ју би за по сле ни при мио да је от по чео ко ри-
шће ње не ис ко ри шће ног го ди шњег од мо ра у ме се цу у 
ко јем му пре ста је рад ни од нос. 

То зна чи да се при ли ком утвр ђи ва ња ви си не 
на кна де ште те по ла зи од истих пра ви ла ко ја ва же и 
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за утвр ђи ва ње из но са на кна де за ра де за вре ме ко ри-
шће ња го ди шњег од мо ра, од но сно да се као основ за 
об ра чун на кна де ште те, узи ма про сек за ра де ко ју 
је за по сле ни оства рио у прет ход них 12 ме се ци у 
од но су на ме сец пре стан ка рад ног од но са. Пра ви ла 
за утвр ђи ва ње два на е сто ме сеч ног пр о се ка за по тре бе 
об ра чу на и ис пла те на кна де ште те иста су као и у слу-
ча ју ка да за по сле ни ко ри сти го ди шњи од мор, о че му 
смо де таљ на об ја шње ња да ли у овом бро ју ча со пи са, 
у по себ ном члан ку под на зи вом „Правозапосленог
нагодишњиодмор“.

Бру то из нос на кна де ште те за не ис ко ри шће ни 
го ди шњи од мор ко ји се утвр ђу је у ви си ни 100% 
на кна де на осно ву про сеч не бру то за ра де за по сле-
ног за по след њих 12 ме се ци се не бру ти ра по но во, 
од но сно за по сле ни на име на кна де ште те до би ја 
не то из нос на кна де за ра де ко ју би до био и да је 
ко ри стио го ди шњи од мор. 

При мер 1:

За по сле ном пре ста је рад ни од нос 31. ма ја 2022. 
го ди не. Из 2021. го ди не има пра во на на кна ду ште те 
за не ис ко ри шће ни дру ги део го ди шњег од мо ра у тра
ја њу од 7 да на, као и 8 да на го ди шњег од мо ра за пет 
пу них ме се ци ра да у 2022. го ди ни. Укуп но има пра во 
на на кна ду ште те за 15 да на не ис ко ри шће ног го ди
шњег од мо ра, ко ји ће му би ти ис пла ћен са за ра дом 
за ме сец мај 2022. го ди не. Про сеч на бру то за ра да за
по сле ног оства ре на за прет ход них 12 ме се ци (пе ри од 
мај 2021 – април 2022. го ди не) из но си 60.000 ди на ра. 
Про сеч на бру то за ра да по рад ном ча су за 12 ме се ци 
из но си 346 ди на ра (60.000 х 12/2.080 рад них са ти). Број 
да на и са ти не ис ко ри шће ног го ди шњег од мо ра: 15 x 
8 = 120 са ти. Бру то из нос на кна де за не ис ко ри шће ни 
го ди шњи од мор: 120 x 346 = 41.520 ди на ра.

Об ра чун за ра де за мај 2022. го ди не са на кна дом 
ште те за не ис ко ри шће ни го ди шњи од мор:
1. Бру то за ра да за мај 2022. го ди не 60.000
2. На кна да ште те бру то из нос 41.520
3. Укуп но за ра да и на кна да ште те (1+ 2) 101.520
4. Осно ви ца по ре за на за ра де (3 – 19.300) 82.220
5. По рез (4 x 10%) 8.222

6. Со ци јал ни до при но си на те рет за по
сле ног (3 x 19,9%) 20.202

7. Не то из нос за ра де и на кна де ште те  
(3 – 5 – 6) 73.096

8. Со ци јал ни до при но си на те рет по сло
дав ца (3 x 16,15%)          16.395

9. Уку пан тро шак за ра де по сло дав ца  
(3 + 8)    117.915

Ра чу но вод стве ни про пи си не зах те ва ју да се 
ова на кна да по себ но еви ден ти ра, већ се еви ден-
ти ра као за ра да. Књи же ње на кна де ште те за не ис-
ко ри шће ни го ди шњи од мор исто је као и књи же ње 
за ра да, јер се на ра чу ну 520 ис ка зу је бру то из нос 
за ра да и на кна да за ра да ко је се ис пла ћу ју на те рет 
по сло дав ца. Да кле, и ов де је књи же ње: 520/450, 451, 
452 за збир бру то за ра де и на кна да за ра де и 521/453 
за до при но се на те рет по сло дав ца. По из вр ше ној ис-
пла ти за ду жу ју се ра чу ни оба ве за 450, 451, 452, 453 
у ко рист те ку ћег ра чу на 241. 

Са ста но ви шта опо ре зи ва ња по ре зом на до бит, 
на кна да ште те за не ис ко ри шће ни го ди шњи од мор 
пред ста вља по ре ски при знат рас ход, од но сно при-
зна је се у по ре ском би лан су у из но су об ра чу на том 
на те рет по слов них рас хо да, сход но чла ну 9. став 1. 
За ко на о по ре зу на до бит прав них ли ца.

Рок за ис пла ту на кна де ште те за не ис ко ри-
шће ни го ди шњи од мор је 30 да на од да на пре стан-
ка рад ног од но са у скла ду са од ред бом чла на 186. 
За ко на, ко јим је про пи са на оба ве за по сло дав ца да, у 
слу ча ју пре стан ка рад ног од но са, у на ве де ном ро ку 
ис пла ти све не ис пла ће не за ра де, на кна де за ра де и 
дру га при ма ња ко ја је за по сле ни оства рио до да на 
пре стан ка рад ног од но са у скла ду са оп штим ак том 
и уго во ром о ра ду.1

При мер ре ше ња о на кна ди ште те за не ис ко-
ри шће ни го ди шњи од мор:

1  За не по што ва ње на ве де не оба ве зе, чла ном 274. За ко на о ра ду 
про пи са на је нов ча на ка зна за пре кр шај по сло дав ца са свој ством 
прав ног ли ца у из но су од 600.000 до 1.500.000 ди на ра, као и за 
од го вор но ли це у прав ном ли цу, од но сно за ступ ни ка прав ног 
ли ца, у из но су од 30.000 до 150.000 ди на ра. За по сло дав ца са 
свој ством пред у зет ни ка, про пи са на је нов ча на ка зна за на ве де ни 
пре кр шај у из но су од 200.000 до 400.000 ди на ра.
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Достављено:
_________________
Директор:

__________________

 2. ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКЕ  
ПРИЈАВЕ ППП-ПД 

За раз ли ку од об ра чу на на кна де ште те за не-
ис ко ри шће ни го ди шњи од мор ко ја се увек утвр ђу је 
као про сек оства ре не за ра де у прет ход них два на ест 
ме се ци у од но су на ме сец пре стан ка рад ног од но са, 
не за ви сно од то га ка да се ова на кна да ис пла ћу је, сâм 
на чин по пу ња ва ња по ре ске при ја ве ППП-ПД ко ја се 
под но си пре ис пла те ове на кна де, раз ли ко ва ће се у 
за ви сно сти од мо мен та ис пла те на кна де ште те. По пу-
ња ва ње по ре ске при ја ве ППП-ПД за ви си ће од то га да 
ли се на кна да ште те ис пла ћу је за по сле ном за јед но 
са ис пла том по след ње за ра де, од но сно на кна де за ра де 
за об ра чун ски пе ри од у ко јем је за по сле ном пре стао 
рад ни од нос или се ис пла та на кна де ште те вр ши 
на кон ис пла те по след ње за ра де, од но сно на кна де 

за ра де у истом или не ком од на ред них об ра чун ских 
пе ри о да по пре стан ку рад ног од но са. У том сми слу, 
у на став ку да је мо об ја шње ња у ве зи са по пу ња ва њем 
по ре ске при ја ве ППП-ПД за ис пла те на кна де ште те 
за не ис ко ри шће ни го ди шњи од мор у оба слу ча ја. 
На по ми ње мо да се за оба слу ча ја као озна ка вр сте 
при хо да (ОВП) за ис пла ту на кна де ште те у Обра сцу 
ППП-ПД ко ри сти озна ка за за ра ду – 101. 

Об ра чу на та на кна да ште те за не ис ко ри шће ни 
го ди шњи од мор са ста но ви шта пла ћа ња по ре-
за и до при но са у све му се тре ти ра као и за ра да, 
тач ни је ре че но као део за ра де. С об зи ром на то да 
ни је про пи са на по себ на озна ка вр сте при ма ња 
(ОВП), у обра зац ППП-ПД се при ли ком ис пла те 
на кна де ште те ко ри сти исти ОВП 101 као код 
ис пла те за ра де. 
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 2.1. Накнада штете се исплаћује заједно са  
зарадом, односно накнадом зараде за  

обрачунски период у којем запосленом  
престаје радни однос

У слу ча ју ка да се за по сле ном за ме сец у ко јем 
му пре ста је рад ни од нос на кна да ште те ис пла ћу је 
исто вре ме но са за ра дом, од но сно на кна дом за ра де, 
сва при ма ња ко ја су ис ка за на под истом ши фр ом вр сте 
при ма ња 101 ће се у по ре ској при ја ви ку му ли ра ти, 
од но сно ис ка за ти збир но. Код ис пла те на кна да за ра де 
ко је се ис ка зу ју са по себ ном ши фр ом вр сте при ма ња 
и исто вре ме но ис пла ћу ју са за ра дом, од но сно на-
кна дом ште те, из нос на кна де ште те ће се за јед но са 
за ра дом ис ка за ти у по себ ном ре ду у зби р ном из но су 
по ши фром 101, а на кна да за ра де у одво је ном ре ду 
под по себ ном ши фр ом (на при мер, за бо ло ва ње пре ко 
30 да на ко ри сти ће се ши фра 204, итд.). 

На чин уно са по да та ка у по ља 3.7. – број да-
на, 3.8. – број са ти и 3.8а. – фонд са ти, у по ре ској 
при ја ви у овом слу ча ју раз ли ко ва ће се у за ви-
сно сти од то га да ли је за по сле ном рад ни од нос 
пре стао у то ку ме се ца, па се за по сле ном за ра да, 
од но сно на кна да за ра де ис пла ћу је за не пу ни фонд 
рад них са ти у ме се цу, или је за по сле ном рад ни 
од нос пре стао на кра ју ме се ца па му се за ра да, 
од но сно на кна да за ра де ис пла ћу је за пун фонд 
рад них са ти у ме се цу. 

2.1.1.Накнадаштетеисплаћујесезаједно
саисплатомзараде,односнонакнадезараде

запунфондраднихсати

У слу ча ју ка да се за по сле ном за ме сец у ко јем му 
пре ста је рад ни од нос ис пла ћу је за ра да, за пун фонд 
рад них са ти, и исто вре ме но ис пла ћу је и на кна да ште те 
за не ис ко ри шће ни го ди шњи од мор, у по ре ској при ја ви 
ППП-ПД обе вр сте при ма ња за по сле ног ис ка зу ју се 
под јед ном ши фр ом вр сте при ма ња за за ра ду, од но сно 
под ши фром 101. Да кле, на кна да ште те се не ис ка зу је 
као по себ на вр ста при ма ња, већ уве ћа ва бру то из нос 
за ра де, па се у зби ру за јед но са за ра дом ис ка зу је под 
ши фр ом 101. У по ље 3.7. – број да на, уно си се уку-
пан број ка лен дар ских да на у ме се цу за ко ји се 
ис пла ћу је за ра да; у по ље 3.8. – број са ти, уно си се 
број са ти у ме се цу за ко ји се ис пла ћу је за ра да, ко-
ји је јед нак укуп ном фон ду са ти из по ља 3.8а; и у 
по ље 3.8а – фонд са ти, уно си се уку пан фонд са ти 
за ме сец за ко ји се вр ши ис пла та. 

При мер 2:

За по сле ном ко ме је пре стао рад ни од нос 30. ју
на 2022. го ди не, об ра чу на та је за ра да за ме сец јун у 
из но су од 120.000 ди на ра и на кна да ште те за сра зме
ран број да на не ис ко ри шће ног го ди шњег од мо ра из 
2022. го ди не, у из но су од  80.000 ди на ра. За по сле ном 
се на кна да ште те ис пла ћу је исто вре ме но са ис пла том 
за ра де за ме сец јун, што у зби ру да је из нос од 200.000 
ди на ра. При ли ком ис пла те на кна де за ра де и на кна де 
ште те за јун 2022. го ди не, под но си се по ре ска при ја ва 
ППППД са сле де ћим по да ци ма:

Ред. 
бр. 3.6 3.7 3.8 3.8a 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16

1. 1 01 101 
00 0

30 176 176 200.000 180.700 18.070 200.000 50.000 20.600 1.500 0

МФП 1 МФП 2 МФП 3 МФП 4 МФП 9 МФП 10 МФП 11 МФП 12

Об ја шње ње:
С об зи ром на то да се на кна да ште те при ка зу је 

зби р но са за ра дом у по ре ској при ја ви, по ре ска при ја-
ва по пу ња ва се на уо би ча је ни на чин, без ис ка зи ва ња 
по да та ка у МФП. По ре ско осло бо ђе ње у из но су од 
19.300 ди на ра ис ко ри шће но је у це ли ни и ис ка за но 
као ума ње ње по ре ске осно ви це у по љу 3.10. 

У слу ча ју ка да се за по сле ном за ме сец у ко јем му 
пре ста је рад ни од нос за пун фонд рад них са ти ис пла-
ћу је на кна да ште те за јед но са ис пла том на кна де за ра де 
за ко ју су про пи са не по себ не ши фре вр ста при ма ња 
(на при мер, 204 – за бо ло ва ње пре ко 30 да на, од но сно 
од су ство ра ди одр жа ва ња труд но ће и сл.), у по ре ској 
при ја ви ППП-ПД се у ре ду за на кна ду ште те не уно се 
по да ци у по љи ма 3.7. – број да на, 3.8. – број са ти, 
док се у по ље 3.8а. – фонд са ти уно си озна ка -1, уз 

по пу ња ва ње од го ва ра ју ћих МФП. На по ми ње мо да ће 
се на кна да ште те ис ка зи ва ти у по себ ном ре ду са мо 
ако се ис пла ћу је исто вре ме но са на кна дом за ра де за 
ко ју се ко ри сти по себ на ши фра вр сте при ма ња, а не 
ши фра 101.

При мер 3:

За по сле ни ко ме је пре стао рад ни од нос 30. ју на 
2022. го ди не, цео ме сец је био на бо ло ва њу пре ко 30 
да на и за овај ме сец му се ис пла ћу је на кна да за ра де у 
из но су од 50.000 ди на ра. Исто вре ме но се са ис пла том 
на кна де за ра де за јун, за по сле ном ис пла ћу је и на кна
да ште те за сра зме ран број да на не ис ко ри шће ног 
го ди шњег од мо ра за 2022. го ди ну у из но су од 20.000 
ди на ра. При ли ком ис пла те на кна де за ра де и на кна де 
ште те за јун 2022. го ди не, под но си се по ре ска при ја ва 
ППППД са сле де ћим по да ци ма:
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Ред. 
бр. 3.6 3.7 3.8 3.8a 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16

1. 1 01 204 
00 0

30 176 176 50.000 30.700 3.070 50.000 12.500 5.150 375 0

МФП 1 МФП 2 МФП 3 МФП 4 МФП 9 МФП 10 МФП 11 МФП 12
1

2. 1 01 101 
00 0

1 20.000 20.000 2.000 20.000 5.000 2.060 150 0

МФП 1 МФП 2 МФП 3 МФП 4 МФП 9 МФП 10 МФП 11 МФП 12
1

Об ја шње ње:
По ре ско осло бо ђе ње у из но су од 19.300 ди на ра 

ис ко ри шће но је у це ли ни и ис ка за но као ума ње-
ње по ре ске осно ви це у по љу 3.10. у ре ду у ко јем 
је ис ка за на на кна да за ра де. МФП 10 оба ве зно се 
по пу ња ва озна ком 1 у слу ча ју ка да се при ма о цу 
при хо да у истом об ра чун ском пе ри о ду ис пла ћу ју 
при хо ди ко ји се сма тра ју за ра дом, али су озна че ни 
раз ли чи тим ши фра ма. 

По ре ска при ја ва би ла би по пу ње на на исти на чин 
и да је по сло да вац уме сто бо ло ва ња пре ко 30 да на 
ис пла ћи вао бо ло ва ње до 30 да на са ши фром 202. Ме-
ђу тим, да је по сло да вац ис пла ћи вао на кна ду за ра де 
за бо ло ва ње до 30 да на и ко ри стио исте ши фре вр ста 
при ма ња и за за ра ду и за на кна ду за ра де на те рет 
по сло дав ца, од но сно ши фру 101 уме сто ши фре 202, 
та да се из нос на кна де ште те не би по себ но ис ка зи вао 
у по ре ској при ја ви, већ би се ис ка зао из нос на кна де 
за ра де уве ћан за на кна ду ште те под ши фр ом 101 и у 
по ље МФП 10 се не би уно сио по да так. Ис ка зи ва ње 
по да та ка у по ре ској при ја ви, укљу чу ју ћи и по дат ке у 
по љи ма 3.7, 3.8 и 3.8а, би ло би исто као у при ме ру бр. 2. 

Применанајвишеинајнижеосновицедоприноса
У слу ча ју да је збир осно ви це до при но са по оба 

осно ва (по осно ву ис пла те за ра де, од но сно на кна де 

за ра де и на кна де ште те) ве ћи од из но са нај ви ше ме-
сеч не осно ви це пла ћа ња до при но са за ме сец у ко јем се 
вр ши ис пла та, по сло да вац би у по ље 3.12 – Осно ви ца 
за до при нос, у ре ду у ко јем се ис ка зу је на кна да ште те, 
упи сао из нос ко ји обез бе ђу је да збир на кна де за ра де 
и на кна де ште те бу де јед нак нај ви шој ме сеч ној осно-
ви ци до при но са у мо мен ту ис пла те и у по ље МФП 9 
би унео озна ку 1. 

При мер 4:

За по сле ни ко ме је пре стао рад ни од нос 30. јуна 
2022. го ди не, цео ме сец је био на бо ло ва њу пре ко 30 
да на и за овај ме сец му се ис пла ћу је на кна да за ра де 
у из но су од 250.000 ди на ра. Исто вре ме но са ис пла
том на кна де за ра де за мај, за по сле ном се ис пла ћу је 
и на кна да ште те за не ис ко ри шће ни го ди шњи од мор 
из 2021. го ди не и сра змер ни део го ди шњег од мо ра 
у 2022. го ди ни у укуп ном из но су од 200.000 ди на ра. 
Збир на кна де за ра де и на кна де ште те (450.000) пре
ла зи из нос нај ви ше ме сеч не осно ви це за пла ћа ње 
до при но са ко ја за пе ри од 1.01 – 31.12.2022. го ди не 
из но си 441.140 ди на ра. При ли ком ис пла те на кна де 
за ра де и на кна де ште те за ме сец јун 2022. го ди не 
под но си се по ре ска при ја ва ППППД са сле де ћим 
по да ци ма:

Ред. 
бр. 3.6 3.7 3.8 3.8a 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16

1. 1 01 204 
00 0

31 176 176 250.000 230.700 23.070 250.000 62.500 25.750 1.875 0

МФП 1 МФП 2 МФП 3 МФП 4 МФП 9 МФП 10 МФП 11 МФП 12

1

2. 1 01 101 
00 0

1 200.000 200.000 20.000 191.140 47.785 19.687 1.434 0

МФП 1 МФП 2 МФП 3 МФП 4 МФП 9 МФП 10 МФП 11 МФП 12

1 1
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Об ја шње ње:
По што су у истом об ра чун ском пе ри о ду ис-

пла ће ни при хо ди ко ји се сма тра ју за ра дом, али су 
озна че ни раз ли чи тим ши фра ма, МФП 10 се оба ве зно 
по пу ња ва озна ком 1. У овом слу ча ју, у ре ду у ко јем 
се ис ка зу је на кна да ште те у по ље 3.12 – Осно ви ца 
за до при но се, упи сан је из нос од 191.140 ди на ра, 
ко ји пред ста вља раз ли ку нај ви ше осно ви це до-
при но са у мо мен ту ис пла те од 441.140 ди на ра и 
из но са осно ви це до при но са из по ља 3.12. ко ја је 
ис ка за на у ре ду за ис пла ту на кна де за ра де у из но су 
од 250.000,00ди на ра. Ка ко би збир на кна де за ра де и 
на кна де ште те био јед нак нај ви шој ме сеч ној осно-
ви ци до при но са у мо мен ту ис пла те, у по ље МФП 
9 уне та је озна ка 1. 

Са дру ге стра не, да је збир за ра де и на кна де ште те, 
од но сно при хо да ко ји има ка рак тер за ра де а чи ја ви си на 
ни је не по сред но по ве за на са вре ме ном про ве де ном на 
ра ду, ма њи од нај ни же ме сеч не осно ви це до при но са, 
у по ље 3.12 – Осно ви ца за до при нос, у ре ду у ко јем се 
ис ка зу је тај при ход, упи су је се из нос ко ји обез бе ђу је 
да збир на кна де за ра де и на кна де ште те бу де нај ма-
ње јед нак нај ни жој ме сеч ној осно ви ци до при но са. 
На по ми ње мо, да код исто вре ме не ис пла те на кна де 
ште те и на кна де за ра де ова си ту а ци ја мо же на ста ти 
са мо из у зет но, јер на кна да за ра де (нпр. бо ло ва ње до и 
пре ко 30 да на, и др.) пре ма про пи си ма о ра ду не мо же 
би ти ма ња од ми ни мал не за ра де у мо мен ту ис пла те, а 
бру то ми ни мал на за ра да је ве ћа од нај ни же ме сеч не 
осно ви це за пла ћа ње до при но са.2

Исплатанакнадештетепородиљикојојје
исплаћенанакнадазарадезамесец
укојемјојпрестајерадниоднос

Ка да је у пи та њу ис пла та на кна де ште те за 
не ис ко ри шће ни го ди шњи од мор за по сле ној ко јој 
у ме се цу у ко јем јој ис ти че по ро диљ ско од су ство, 
од су ство ра ди не ге де те та од но сно од су ство ра ди 

2  Бру то ми ни мал на за ра да за ме сец јун 2022. го ди не из но си 
47.767,08 ди на ра, док је нај ни жа осно ви ца за пла ћа ње со ци јал них 
до при но са за пе ри од од 1.01. до 31.12.2022. го ди не утвр ђе на у 
из но су од 30.880 ди на ра.

по себ не не ге де те та, исто вре ме но пре ста је и рад ни 
од нос, на чин уно са по да та ка у по ре ску при ја ву ће се 
до не кле раз ли ко ва ти у од но су на прет ход но опи са не 
слу ча је ве. Раз лог је у то ме што по ре ску при ја ву ППП-
ПД за ис пла ту на кна де за ра де у овом слу ча ју, са ши-
фр ом ОВП 211, не под но си по сло да вац, већ над ле жно 
ми ни стар ство за рад и со ци јал на пи та ња ко је је ујед но 
и ис пла ти лац ове на кна де. 

У на ве де ном слу ча ју, по сло да вац при ли ком ис пла те 
на кна де ште те за не ис ко ри шће ни го ди шњи од мор по ро-
ди љи ко јој пре ста је рад ни од нос, као и у прет ход ним 
слу ча је ви ма ко ри сти ОВП 101, али у по ре ској при ја ви 
ППП-ПД не ис ка зу је по дат ке о рад ним са ти ма у по-
љи ма 3.7, 3.8 и 3.8а (ови по да ци ис ка за ни су у по ре ској 
при ја ви ко ју под но си над ле жно ми ни стар ство), већ се у 
поље 3.8а уноси ознака -1. Та ко ђе, не уно се се по да ци 
у МФП. По сло да вац не ко ри сти по ре ску олак ши цу од 
19.300 ди на ра (ова олак ши ца већ је ис ко ри шће на при ли-
ком ис пла те на кна де за ра де). До при но си се об ра чу на ва ју 
на бру то на кна ду ште те, без оба ве зе при ме не нај ни же 
осно ви це со ци јал них до при но са (нај ни жа осно ви ца је 
ис по што ва на код ис пла те на кна де за ра де). Уко ли ко бру-
то на кна да ште те пре ла зи нај ви шу ме сеч ну осно ви цу за 
пла ћа ње до при но са, при ме њу је се нај ви ша осно ви ца, 
не за ви сно од осно ви це до при но са на ко ју је до при но се 
пла тио ис пла ти лац на кна де за ра де. 

При мер 5:

За по сле ној ко ја је би ла ан га жо ва на по уго во ру о 
ра ду на од ре ђе но вре ме, пре стао је рад ни од нос 30. 
јуна 2022. го ди не, по ис те ку по ро диљ ског од су ства и 
од су ства са ра да ра ди не ге де те та. За ме сец јун на кна ду 
за ра де за по ро диљ ско од су ство ис пла ћу је над ле жно 
ми ни стар ство за рад, ко је ујед но под но си и по ре ску 
при ја ву за на кна ду за ра де за ме сец јун 2022. го ди не 
(ОВП 211). За по сле ној је утвр ђе но пра во на на кна ду 
ште те за не ис ко ри шће ни го ди шњи од мор из 2021. 
го ди не и сра зме ран део не ис ко ри шће ног го ди шњег 
од мо ра из 2022. го ди не у укуп ном из но су од 80.000 
ди на ра. По сло да вац за ис пла ту на кна де ште те под
но си по ре ску при ја ву за об ра чун ски пе ри од јун 2022. 
го ди не (у по ље 1.2 – Об ра чун ски пе ри од, уно си 06 
2022), са сле де ћим по да ци ма:

Ред. 
бр. 3.6 3.7 3.8 3.8a 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16

1. 1 01 101 
00 0

1 80.000 80.000 8.000 80.000 20.000 8.240 600 0

МФП 1 МФП 2 МФП 3 МФП 4 МФП 9 МФП 10 МФП 11 МФП 12
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По себ но ис ти че мо да ће ова кав унос по да та ка у 
по ре ску при ја ву за ис пла ту на кна де ште те по ро ди љи 
ко јој од мах по ис те ку од су ства пре ста је рад ни од нос, 
увек би ти исти, не за ви сно од то га да ли се на кна да 
ште те ис пла ћу је у истом ме се цу у ко јем за по сле ној 
пре ста је рад ни од нос или у не ком од на ред них ме-
се ци, од но сно не за ви сно од то га да ли је за по сле на 
за кон кре тан ме сец при ми ла на кна ду за ра де за пун 
фонд рад них са ти (рад ни од нос пре стао по след њег 
да на у ме се цу) или не пун фонд рад них са ти у ме се цу 
у ко јем јој пре ста је рад ни од нос (рад ни од нос пре стао 
у то ку ме се ца).

2.1.2.Накнадаштетеисплаћујесезаједноса
исплатомзараде,односнонакнадезарадеза

непунифондраднихсати

У слу ча ју ка да се за по сле ном за ме сец у ко јем 
му пре ста је рад ни од нос ис пла ћу је за ра да, за не пу ни 
фонд рад них са ти, и исто вре ме но ис пла ћу је и на кна да 
ште те за не ис ко ри шће ни го ди шњи од мор, у по ре ској 
при ја ви ППП-ПД обе вр сте при ма ња за по сле ног ис-
ка зу ју се под јед ном ши фр ом за за ра ду, од но сно под 
ши фром 101. Да кле, на кна да ште те се не ис ка зу је 
као по себ на вр ста при ма ња, већ уве ћа ва бру то из нос 
за ра де, па се у зби ру за јед но са за ра дом ис ка зу је под 
ши фр ом 101. У по ље 3.7. – број да на, уно си се број 
ка лен дар ских да на у ме се цу за ко ји се ис пла ћу је 

за ра да; у по ље 3.8. – број са ти, уно си се број са ти у 
ме се цу за ко ји се ис пла ћу је за ра да и у по ље 3.8а. – 
фонд са ти, уно си се уку пан фонд са ти за ме сец за 
ко ји се вр ши ис пла та. 

Та ко ђе, ка да за по сле ни не ма пун фонд рад них 
са ти у ме се цу, по ре ско осло бо ђе ње од 19.300 ди на ра, 
мо же се ко ри сти ти са мо сра змер но са бро јем рад-
них са ти у том ме се цу ко ји су ис ка за ни у по љу 3.8 
ППП-ПД. У овом слу ча ју, ка да по сло да вац ко ри сти 
сра змер но по ре ско осло бо ђе ње, осно ви ца по ре за у 
по љу 3.10. ума њу је се за из нос сра змер ног по ре ског 
осло бо ђе ња.

При мер 6:

За по сле ном ко ме је пре стао рад ни од нос 15. 
ју на 2022. го ди не, об ра чу на та је за ра да за 11 рад них 
да на (пре о ста ла 4 да на су да ни ви кен да) у из но су од 
80.000 ди на ра. На кна да ште те за сра зме ран број да на 
не ис ко ри шће ног го ди шњег од мо ра из 2022. го ди не 
из но си 20.000 ди на ра. За по сле ном се на кна да ште те 
ис пла ћу је исто вре ме но са ис пла том за ра де за ме сец 
јун, што у зби ру да је из нос од 100.000 ди на ра. Сра зме
ран нео по ре зи ви из нос за 88 рад них са ти утвр ђен је 
у из но су од 9.650 ди на ра (19.300 х 88/176). При ли ком 
ис пла те на кна де за ра де и на кна де ште те за јун 2022. 
го ди не под но си се по ре ска при ја ва ППППД са сле
де ћим по да ци ма:

Ред. 
бр. 3.6 3.7 3.8 3.8a 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16

1. 1 01 101 
00 0

15 88 176 100.000 90.350 9.035 100.000 25.000 10.300 750 0

МФП 1 МФП 2 МФП 3 МФП 4 МФП 9 МФП 10 МФП 11 МФП 12

Об ја шње ње:
С об зи ром на то да се на кна да ште те при ка зу је 

зби р но са за ра дом у по ре ској при ја ви, по ре ска при-
ја ва се по пу ња ва на уо би ча јен на чин, без ис ка зи ва ња 
по да та ка у МФП. По ре ско осло бо ђе ње ис ко ри шће но 
је сра змер но пре ма са ти ма ра да у ме се цу у из но су 
од 9.650 ди на ра (19.300 х 88/176) и ис ка за но као 
ума ње ње по ре ске осно ви це у по љу 3.10. 

У слу ча ју ка да се за по сле ном за ме сец у ко јем 
му пре ста је рад ни од нос за не пу ни фонд рад них са ти 
ис пла ћу је на кна да ште те за јед но са ис пла том на кна-
де за ра де за ко ју су про пи са не по себ не ши фре вр ста 
при ма ња (на при мер, 204 – за бо ло ва ње пре ко 30 да на, 
од но сно од су ство ра ди одр жа ва ња труд но ће и сл.), у 
по ре ској при ја ви ППП-ПД у ре ду за на кна ду ште те не 
уно се се по да ци у по ље 3.7. – број да на, 3.8. – број 
са ти, док се у по ље 3.8а. – фонд са ти уно си озна ка 
-1, уз по пу ња ва ње од го ва ра ју ћих МФП. На по ми ње мо 

да ће се на кна да ште те ис ка зи ва ти у по себ ном ре ду 
са мо ако се ис пла ћу је исто вре ме но са на кна дом за ра-
де за ко ју се ко ри сти по себ на ши фра вр сте при ма ња, 
а не ши фра 101. 

При мер 7:

За по сле ни ко ме је пре стао рад ни од нос 15. ју на 
2022. го ди не, за по след њи ме сец ра да при мио је на
кна ду за ра де за бо ло ва ње пре ко 30 да на за 11 рад них 
да на у ју ну (пре о ста ла че ти ри да на су да ни ви кен да) 
у из но су од 40.000 ди на ра. Исто вре ме но са ис пла том 
на кна де за ра де за не пу ни фонд са ти у ме се цу ис пла
ћу је се и на кна да ште те за не ис ко ри шће ни го ди шњи 
од мор у из но су од 20.000 ди на ра. Сра зме ран нео по
ре зи ви из нос за 88 рад них са ти утвр ђен је у из но су 
од 9.650 ди на ра (19.300 х 88/176). При ли ком ис пла те 
на кна де за ра де и на кна де ште те за јун 2022. го ди не 
по сло да вац ће под не ти по ре ску при ја ву ППППД са 
сле де ћим по да ци ма:
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Ред. 
бр. 3.6 3.7 3.8 3.8a 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16

1. 1 01 204 
00 0

15 88 176 40.000 30.350 3.035 40.000 10.000 4.120 300 0

          МФП 1 МФП 2 МФП 3 МФП 4 МФП 9 МФП 10 МФП 11 МФП 12

                    1    

2. 1 01 101 
00 0

    1 20.000 20.000 2.000 20.000 5.000 2.060 150 0

          МФП 1 МФП 2 МФП 3 МФП 4 МФП 9 МФП 10 МФП 11 МФП 12

                    1    

Об ја шње ње:
По ре ско осло бо ђе ње ис ко ри шће но је у сра-

змер ном из но су од 9.650 ди на ра и ис ка за но као 
ума ње ње по ре ске осно ви це у по љу 3.10. у ре ду у 
ко јем је ис ка за на на кна да за ра де. По што су у истом 
об ра чун ском пе ри о ду ис пла ће ни при хо ди ко ји се 
сма тра ју за ра дом, али су озна че ни раз ли чи тим ши-
фра ма, МФП 10 се оба ве зно по пу ња ва озна ком 1. 

По ре ска при ја ва би ла би по пу ње на на исти на чин 
и да је по сло да вац уме сто бо ло ва ња пре ко 30 да на 
ис пла ћи вао бо ло ва ње до 30 да на са ши фром 202. Ме-
ђу тим, да је по сло да вац ис пла ћи вао на кна ду за ра де 
за бо ло ва ње до 30 да на и ко ри стио исте ши фре вр ста 
при ма ња и за за ра ду и за на кна ду за ра де на те рет 
по сло дав ца, од но сно ши фру 101 уме сто ши фре 202, 
та да се из нос на кна де ште те не би по себ но ис ка зи вао 
у по ре ској при ја ви, већ би се ис ка зао из нос на кна де 
за ра де уве ћан за на кна ду ште те под ши фр ом 101 и у 
по ље МФП 10 се не би уно сио по да так. Ис ка зи ва ње 
по да та ка у по ре ској при ја ви, укљу чу ју ћи и по дат ке у 
по љи ма 3.7, 3.8 и 3.8а, би ло би исто као у При ме ру бр. 6.  

Применанајвишеинајнижеосновицедоприноса
У слу ча ју да је збир осно ви це до при но са по оба 

осно ва (по осно ву ис пла те за ра де, од но сно на кна де 
за ра де и на кна де ште те) ве ћи од из но са нај ви ше ме-
сеч не осно ви це пла ћа ња до при но са за ме сец у ко јем се 
вр ши ис пла та, по сло да вац би у по ље 3.12 – Осно ви ца 

за до при нос, у ре ду у ко јем се ис ка зу је на кна да ште те 
упи сао из нос ко ји обез бе ђу је да збир на кна де за ра де 
и тог при хо да бу де јед нак нај ви шој ме сеч ној осно ви-
ци до при но са у мо мен ту ис пла те и у по ље МФП 9 би 
унео озна ку 1. На по ми ње мо да се у слу ча ју ис пла те 
за ра де или на кна де за ра де за не пу ни фонд рад-
них са ти у ме се цу не утвр ђу је сра змер на нај ви ша 
осно ви ца до при но са, већ се до при но си пла ћа ју на 
пу ну нај ви шу осно ви цу, не за ви сно од то га што се 
ис пла та за ра де, од но сно на кна де за ра де вр ши за 
не пу ни фонд са ти. 

При мер 8:

За по сле ном ко ме је пре стао рад ни од нос 15. ју на 
2022. године, за 11 рад них да на у ме се цу ис пла ћу је се 
на кна да за ра де у из но су од 250.000 ди на ра (оста лих 
4 да на су да ни ви кен да). Исто вре ме но се са ис пла
том на кна де за ра де за јун, за по сле ном ис пла ћу је и 
на кна да ште те за не ис ко ри шће ни го ди шњи од мор 
из 2021. го ди не и сра змер ни део го ди шњег од мо
ра у 2022. го ди ни у из но су од 200.000 ди на ра. Збир 
на кна де за ра де и на кна де ште те од 450.000 ди на ра 
пре ла зи из нос нај ви ше ме сеч не осно ви це за пла ћа ње 
до при но са ко ји за 2022. го ди ну из но си 441.140 ди на
ра. Сра зме ран нео по ре зи ви из нос за 88 рад них са ти 
утвр ђен је у из но су од 9.650 ди на ра (19.300/176 x 88). 
При ли ком ис пла те на кна де за ра де и на кна де ште те за 
јун 2022. го ди не под но си се по ре ска при ја ва ППППД 
са сле де ћим по да ци ма:

Ред. 
бр. 3.6 3.7 3.8 3.8a 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16

1. 1 01 204 
00 0

15 88 176 250.000 240.350 24.035 250.000 62.500 25.750 1.875 0

          МФП 1 МФП 2 МФП 3 МФП 4 МФП 9 МФП 10 МФП 11 МФП 12

                    1    
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2. 1 01 101 
00 0

    1 200.000 200.000 20.000 191.140 47.785 19.687 1.434 0

          МФП 1 МФП 2 МФП 3 МФП 4 МФП 9 МФП 10 МФП 11 МФП 12

                  1 1    

Об ја шње ње:
У овом слу ча ју, у ре ду у ко јем се ис ка зу је на-

кна да ште те у по ље 3.12 – Осно ви ца за до при но се, 
упи сан је из нос од 191.140 ди на ра, ко ји пред ста вља 
раз ли ку нај ви ше осно ви це до при но са у мо мен ту 
ис пла те од 441.140 ди на ра и из но са осно ви це до-
при но са из по ља 3.12. ко ја је ис ка за на у ре ду за 
ис пла ту на кна де за ра де у из но су од 250.000 ди на-
ра. До при но си се у овом слу ча ју пла ћа ју на пун 
из нос нај ви ше ме сеч не осно ви це до при но са од 
441.140,00 ди на ра, јер се код нај ви ше осно ви це 
не утвр ђу је сра зме ра бро ју рад них са ти у ме се цу 
за ко ји се вр ши ис пла та. Ка ко би збир на кна де за-
ра де и на кна де ште те био нај ви ше јед нак нај ви шој 
ме сеч ној осно ви ци до при но са у мо мен ту ис пла те, 
у по ље МФП 9 уне та је озна ка 1. 

У слу ча ју да је збир за ра де и на кна де ште те, 
од но сно при хо да ко ји има ка рак тер за ра де а чи ја 
ви си на ни је не по сред но по ве за на са вре ме ном 
про ве де ном на ра ду, а ко ји се ис пла ћу је за не пун 
фонд рад них са ти у ме се цу, ма њи од сра змер не 
нај ни же ме сеч не осно ви це до при но са, у по ље 3.12 
– Осно ви ца за до при нос у ре ду у ко јем се ис ка зу-
је тај при ход упи су је се из нос ко ји обез бе ђу је да 
збир на кна де за ра де и на кна де ште те бу де нај ма ње 
јед нак сра змер ној нај ни жој ме сеч ној осно ви ци до-
при но са. Да кле, у слу ча ју ка да се ис пла та вр ши 
за не пу ни фонд рад них са ти у ме се цу, за по тре бе 
пла ћа ња до при но са на нај ни жу осно ви цу, утвр-
ђу је се нај ни жа осно ви ца сра змер но са рад ним 
са ти ма за ко је се вр ши ис пла та. На по ми ње мо да 
код исто вре ме не ис пла те на кна де ште те и на кна де 
за ра де ова си ту а ци ја мо же на ста ти са мо из у зет но, 
јер на кна да за ра де (нпр. бо ло ва ње до и пре ко 30 
да на, и др.) пре ма про пи си ма о ра ду не мо же би ти 
ма ња од ми ни мал не за ра де, ко ја је тре нут но ве ћа од 
нај ни же ме сеч не осно ви це за пла ћа ње до при но са.3

2.2. Накнада штете се исплаћује након  
исплате зараде, односно накнаде зараде  

за обрачунски период у којем запосленом 
престаје радни однос

Пре ма од ред ба ма чла на 186. За ко на по сло да-
вац је ду жан да за по сле ном, у слу ча ју пре стан ка 
рад ног од но са, ис пла ти све не ис пла ће не за ра де, 

3 Бру то ми ни мал на за ра да за ме сец јун 2022. го ди не из но си 47.767,08 
ди на ра, док је нај ни жа осно ви ца за пла ћа ње со ци јал них до при-
но са од 1.01. до 31.12.2022. године утвр ђе на у из но су од 30.880 
ди на ра.

на кна де за ра де и дру га при ма ња ко ја је за по сле ни 
оства рио до да на пре стан ка рад ног од но са у скла ду 
са оп штим ак том и уго во ром о ра ду, нај ка сни је у 
ро ку од 30 да на од да на пре стан ка рад ног од но са. 
Пре ма то ме, и на кна де ште те за не ис ко ри шће ни 
го ди шњи од мор, по сло да вац је ду жан да ис пла ти 
у про пи са ном ро ку од 30 да на од да на пре стан ка 
рад ног од но са. 

Иа ко је чла ном 186. За ко на про пи сан рок од 
30 да на у ко јем је по сло да вац ду жан за по сле ном да 
ис пла ти сва за о ста ла при ма ња из рад ног од но са, 
укљу чу ју ћи и на кна ду ште те за не ис ко ри шће ни 
го ди шњи од мор, не рет ко се де ша ва да по сло дав ци 
ову на кна ду ис пла ћу ју и са по не ко ли ко ме се ци 
за ка шње ња. 

У овом слу ча ју, ка да је за по сле ном већ ис-
пла ће на за ра да за по след њи ме сец ра да за ко ју 
ис пла ту је већ под не та при ја ва ППП-ПД са 
озна ком „К“, а по сле од ре ђе ног бро ја да на или 
ме се ци по сло да вац ис пла ћу је на кна ду ште те за 
не ис ко ри шће ни го ди шњи од мор, при ли ком ис-
пла те ове на кна де под но си се Обра зац ППП-ПД 
у ко ји у по ље 1.2. тре ба да се уне се исти об ра-
чун ски пе ри од за ко ји је ис пла ће на по след ња 
за ра да за по сле ном, али без ознаке „К“ (нпр. 05 
2022, ако је за ра да ис пла ће на и пр во бит на при ја-
ва под не та за ме сец мај као по след њи ме сец ра да, 
без об зи ра на то што се ис пла та на кна де ште те за 
не ис ко ри шће ни го ди шњи од мор вр ши у ју ну или 
у не ком на ред ном ме се цу). 

Да кле, у слу ча ју на кнад не ис пла те на кна де 
ште те за не ис ко ри шће ни го ди шњи од мор ко ја 
се сма тра де лом за ра де по ко јој је већ из вр ше на 
ко нач на ис пла та и под не та ко нач на по ре ска при-
ја ва, по сло да вац не под но си из ме ње ну по ре ску 
при ја ву, већ се под но си но ва оп шта по ре ска 
при ја ва са озна ком 1, као но ва ис пла та за по сма-
тра ни пе ри од у ко јој се ис ка зу је са мо ли це ко јем 
се на кнад но ис пла ћу је на кна да ште те.

На чин уно са по да та ка у по ља 3.7. – број да-
на, 3.8. – број са ти и 3.8а. – фонд са ти, у по ре ској 
при ја ви за ис пла ту на кна де ште те, раз ли ко ва ће 
се у за ви сно сти од то га да ли је за по сле ном рад ни 
од нос пре стао у то ку ме се ца, па је за по сле ном 
за ра да, од но сно на кна да за ра де прет ход но ис пла-
ће на за не пу ни број рад них са ти, или је за по сле-
ном рад ни од нос пре стао на кра ју ме се ца па му 
је за ра да, од но сно на кна да за ра де ис пла ће на за 
пун фонд рад них са ти у ме се цу. 
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2.2.1.Накнадаштетеисплаћујесенаконисплате
зараде,односнонакнадезараде

којајеисплаћеназапунфондраднихсати

У слу ча ју ка да је за по сле ном за ме сец у ко јем 
му пре ста је рад ни од нос ис пла ће на за ра да, од но сно 
на кна да за ра де за пун фонд рад них са ти, па се на кон 
ис пла те за ра де, од но сно на кна де за ра де, ис пла ћу је и 
на кна да ште те за не ис ко ри шће ни го ди шњи од мор, у 
по ре ској при ја ви ППП-ПД за на кна ду ште те не уно-

се се по да ци у по љи ма 3.7. – бр ој да на, 3.8. – број 
са ти и 3.8а. – фонд са ти, при че му се по пу ња ва ју 
од го ва ра ју ћа МФП. 

При мер 9:

За по сле ном је пре стао рад ни од нос 30. ју на 2022. 
го ди не, па му је за цео ме сец јун (пун фонд рад них 
са ти) истог да на об ра чу на та и ис пла ће на за ра да у из
но су од 90.000 ди на ра, при че му је под не та по ре ска 
при ја ва са сле де ћим по да ци ма:

Ред. 
бр. 3.6 3.7 3.8 3.8a 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16

1. 1 01 101 
00 0

30 176 176 90.000 70.700 7.070 90.000 22.500 9.270 675 0

          МФП 1 МФП 2 МФП 3 МФП 4 МФП 9 МФП 10 МФП 11 МФП 12

На кон ис пла те за ра де за јун, за по сле ном се 
20.07.2022. го ди не ис пла ћу је на кна да ште те за не ис
ко ри шћен сра змер ни  део го ди шњег од мо ра из 2022. 
го ди не у из но су од 30.000 ди на ра. У при ја ви за на кна ду 
ште те у по љу 1.1 – Вр ста при ја ве, по сло да вац на во ди 

озна ку 1, у по љу 1.2 – Об ра чун ски пе ри од, на во ди 06 
2022 (без ознаке „К“), а у по љу 1.4 – Да тум пла ћа ња, 
на во ди пла ни ра ни дан ис пла те, што је у на шем при
ме ру 20.07.2022. У по ре ској при ја ви за на кна ду ште те 
по сло да вац ће ис ка за ти и сле де ће по дат ке:

Ред. 
бр. 3.6 3.7 3.8 3.8a 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16

1. 1 01 101 
00 0

30.000 30.000 3.000 30.000 7.500 3.090 225 0

МФП 1 МФП 2 МФП 3 МФП 4 МФП 9 МФП 10 МФП 11 МФП 12

19.300 90.000

Об ја шње ње:
У МФП 11 унет је из нос ис ко ри шће ног по ре ског осло бо ђе ња из прет ход не при ја ве од 19.300 ди на ра, а у 

по ље МФП 12 унет је из нос осно ви це на ко ју су пла ће ни до при но си у прет ход ној по ре ској при ја ви од 90.000 
ди на ра. По ља 3.7. – број да на, 3.8. – број са ти и 3.8а. – фонд са ти, се у при ја ви за ис пла ту на кна де ште те у 
овом слу ча ју не по пу ња ва ју.

Пример 10:

За по сле ни ко ме је пре стао рад ни од нос 30. ју на 
2022. го ди не, за по след њи ме сец ра да при мио је за ра ду 
за 10 да на ра да у из но су од 50.000 ди на ра и на кна ду 
за ра де за 12 рад них да на због при вре ме не спре че

но сти за рад до 30 да на, у из но су од 30.000 ди на ра. 
Нео по ре зи ви из нос од 19.300 ди на ра ко ри шћен је 
сра змер но за за ра ду у из но су од 8.773 ди на ра (19.300 
х 80/176) и за на кна ду за ра де у из но су од 10.527 ди
на ра (19.300 х 96/176). При ли ком ис пла те за ра де за 
јун 2022. го ди не под не та је по ре ска при ја ва ППППД 
са сле де ћим по да ци ма:

Ред. 
бр. 3.6 3.7 3.8 3.8a 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16

1. 1 01 101 
00 0

14 80 176 50.000 41.227 4.123 50.000 12.500 5.150 375 0

МФП 1 МФП 2 МФП 3 МФП 4 МФП 9 МФП 10 МФП 11 МФП 12

1
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2. 1 01 202 
00 0

16 96 176 30.000 19.473 1.947 30.000 7.500 3.090 225,00 0,00

МФП 1 МФП 2 МФП 3 МФП 4 МФП 9 МФП 10 МФП 11 МФП 12
1

У по ље 3.7. унет је број ка лен дар ских да на у ме
се цу за ко ји се вр ши ис пла та. По што су у истом об ра
чун ском пе ри о ду ис пла ће ни при хо ди ко ји се сма тра ју 
за ра дом, али су озна че ни раз ли чи тим ши фра ма, МФП 
10 се оба ве зно по пу ња ва озна ком 1.

По сло да вац је об ра чу нао на кна ду ше те за не ис
ко ри шће ни сра змер ни део го ди шњег од мо ра за 2022. 
го ди ну у из но су од 20.000 ди на ра и под нео по ре ску 

при ја ву ППППД у ју лу са да ту мом ис пла те 20.07.2022. 
го ди не, на кон ис пла те за ра де и на кна де за ра де за ме
сец јун. У по љу 1.1 – Вр ста при ја ве, по сло да вац на во ди 
озна ку 1, у по љу 1.2 – Об ра чун ски пе ри од, на во ди 06 
2022 (без ознаке „К“), а у по љу 1.4 – Да тум пла ћа ња, 
на во ди пла ни ра ни дан ис пла те, што је у на шем при
ме ру 20.07.2022. У по ре ској при ја ви за на кна ду ште те 
по сло да вац ће ис ка за ти и сле де ће по дат ке:

Ред. 
бр. 3.6 3.7 3.8 3.8a 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16

1. 1 01 101 
00 0

20.000 20.000 2.000 20.000 5.000 2.060 150,00 0,00

МФП 1 МФП 2 МФП 3 МФП 4 МФП 9 МФП 10 МФП 11 МФП 12
1 19.300 80.000,00

Об ја шње ње:
У МФП 11 унет је из нос ис ко ри шће ног по ре ског 

осло бо ђе ња из прет ход не при ја ве од 19.300 ди на ра, 
а у по ље МФП 12 унет је из нос осно ви це на ко ју су 
пла ће ни до при но си у прет ход ној по ре ској при ја ви од 
80.000,00 ди на ра. По ља 3.7. – број да на, 3.8. – број 
са ти и 3.8а. – фонд са ти, се у при ја ви за ис пла ту 
на кна де ште те у овом слу ча ју не по пу ња ва ју.

По што су у истом об ра чун ском пе ри о ду ис пла ће-
ни при хо ди ко ји се сма тра ју за ра дом, али су озна че ни 
раз ли чи тим ши фра ма, МФП 10 се оба ве зно по пу ња ва 
озна ком 1. У овом при ме ру по сло да вац је ко ри стио 
раз ли чи те ши фре вр ста при хо да за за ра ду и на кна ду 
за ра де за бо ло ва ње до 30 да на ко је се ис пла ћу је на те-
рет сред ста ва по сло дав ца. Да је по сло да вац ко ри стио 
исте ши фре вр ста при ма ња и за за ра ду и за на кна ду 
за ра де на те рет по сло дав ца, од но сно ши фру 101, то 
не би ути ца ло на на чин по пу ња ва ња по ре ске при ја ве 
за ис пла ту на кна де ште те за не ис ко ри шће ни го ди шњи 
од мор, од но сно по ре ска при ја ва за ову ис пла ту би ла 
би по пу ње на на иден ти чан на чин као и у при ме ру у 
ко јем су ко ри шће не раз ли чи те ши фре вр та при ма ња, 
осим што се у обе при ја ве у по ље МФП 10 не би уно-
сио по да так. Ис ка зи ва ње по да та ка у по ре ској при ја ви, 
укљу чу ју ћи и по дат ке у по љи ма 3.7, 3.8 и 3.8а, би ло 
би исто као у При ме ру бр. 9.  

Применанајвишеинајнижеосновицедоприноса

У слу ча ју да је збир осно ви це до при но са по оба 
осно ва (по осно ву ис пла те за ра де, од но сно на кна де 
за ра де и на кна де ште те) ве ћи од из но са нај ви ше ме-
сеч не осно ви це пла ћа ња до при но са за ме сец у ко јем 
се вр ши ис пла та, по сло да вац би у по ље 3.12 – Осно-
ви ца за до при нос у при ја ви у ко јој се ис ка зу је на кна да 
ште те, упи сао из нос ко ји обез бе ђу је да збир за ра де, 
на кна де за ра де и тог при хо да бу де јед нак нај ви шој 
ме сеч ној осно ви ци до при но са у мо мен ту ис пла те и у 
по ље МФП 9 би унео озна ку 1. 

При мер 11:

За по сле ни ко ме је пре стао рад ни од нос 30. ју на 
2022. го ди не, за по след њи ме сец ра да при мио је за
ра ду за 10 рад них да на у из но су од 180.000 ди на ра и 
на кна ду за ра де за 12 рад них да на због при вре ме не 
спре че но сти за рад до 30 да на, у из но су од 100.000 
ди на ра. Нео по ре зи ви из нос од 19.300 ди на ра ко ри
шћен је сра змер но за за ра ду у из но су од 8.773 ди на ра 
(19.300 х 80/176) и за на кна ду за ра де у из но су од 10.527 
ди на ра (19.300 х 96/176). При ли ком ис пла те за ра де за 
јун 2022. го ди не под не та је по ре ска при ја ва ППППД 
са сле де ћим по да ци ма:
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Ред. 
бр. 3.6 3.7 3.8 3.8a 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16

1. 1 01 101 
00 0

14 80 176 180.000 171.227 17.123 180.000 45.000 18.540 1.350 0

МФП 1 МФП 2 МФП 3 МФП 4 МФП 9 МФП 10 МФП 11 МФП 12

1

2. 1 01 202 
00 0

16 96 176 100.000 89.473 8.947 100.000 25.000 10.300 750 0

МФП 1 МФП 2 МФП 3 МФП 4 МФП 9 МФП 10 МФП 11 МФП 12

1

У по ље 3.7. унет је број ка лен дар ских да на у ме
се цу за ко ји се вр ши ис пла та. По што су у истом об ра
чун ском пе ри о ду ис пла ће ни при хо ди ко ји се сма тра ју 
за ра дом, али су озна че ни раз ли чи тим ши фра ма, МФП 
10 се оба ве зно по пу ња ва озна ком 1. 

По сло да вац је об ра чу нао на кна ду ше те за не
ис ко ри шће ни го ди шњи од мор у из но су од 150.000 
ди на ра и под нео по ре ску при ја ву ППППД у ју лу са 

да ту мом ис пла те 29.07.2022. го ди не, на кон ис пла те 
за ра де и на кна де за ра де за ме сец јун. У по љу 1.1 – Вр
ста при ја ве, по сло да вац на во ди озна ку 1, у по љу 1.2 
– Об ра чун ски пе ри од, на во ди 06 2022 (без ознаке „К“), 
а у по љу 1.4 – Да тум пла ћа ња, на во ди пла ни ра ни дан 
ис пла те, што је у на шем при ме ру 29.07.2022. го ди не. 
У по ре ској при ја ви за на кна ду ште те по сло да вац ће 
ис ка за ти и сле де ће по дат ке:

Ред. 
бр. 3.6 3.7 3.8 3.8a 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16

1. 1 01 101 
00 0

150.000 150.000 15.000 161.140 40.285 16.597 1.209 0

МФП 1 МФП 2 МФП 3 МФП 4 МФП 9 МФП 10 МФП 11 МФП 12

1 1 19.300 280.000

Об ја шње ње:
У овом слу ча ју, у при ја ви у ко јој се ис ка зу-

је на кна да ште те у по ље 3.12 – Осно ви ца за до-
при но се, упи сан је из нос од 161.140 ди на ра, ко ји 
пред ста вља раз ли ку нај ви ше осно ви це до при но са 
у мо мен ту ис пла те од 441.140 ди на ра и из но са 
осно ви це до при но са из по ља 3.12. из прет ход не 
по ре ске при ја ве у из но су од 280.000 ди на ра. Ка-
ко би збир за ра де и на кна де за ра де из пр во бит не 
при ја ве и на кна де ште те у но вој при ја ви био јед нак 
нај ви шој ме сеч ној осно ви ци до при но са у мо мен ту 
ис пла те, у по ље МФП 9 у при ја ви за на кна ду ште те 
уне та је озна ка 1. Та ко ђе, у МФП 11 унет је из нос 
ис ко ри шће ног по ре ског осло бо ђе ња из прет ход не 
при ја ве од 19.300 ди на ра, а у по ље МФП 12 унет 
је из нос осно ви це на ко ју су пла ће ни до при но си 
у прет ход ној по ре ској при ја ви од 280.000 ди на ра. 
По ља 3.7. – број да на, 3.8. – број са ти и 3.8а. – фонд 
са ти, се у при ја ви за ис пла ту на кна де ште те у овом 
слу ча ју не по пу ња ва ју.

У оп штем слу ча ју, ако је збир за ра де и на кна де 
ште те, од но сно при хо да ко ји има ка рак тер за ра де а 
чи ја ви си на ни је не по сред но по ве за на са вре ме ном 
про ве де ном на ра ду, ма њи од нај ни же ме сеч не осно-
ви це до при но са, у по ље 3.12 – Осно ви ца за до при нос, 
у ре ду у ко јем се ис ка зу је тај при ход упи су је се из нос 
ко ји обез бе ђу је да збир на кна де за ра де и тог при хо да 
бу де нај ма ње јед нак нај ни жој ме сеч ној осно ви ци до-
при но са. У слу ча ју ка да се на кна да ште те ис пла ћу је 
на кон ис пла те за ра де, за шта се под но си по себ на 
по ре ска при ја ва, ово оп ште пра ви ло не би се мо гло 
при ме ни ти у по ре ској при ја ви за на кна ду ште те, јер 
нај ни жа осно ви ца мо ра би ти ис по што ва на код пр-
во бит не при ја ве за ис пла ту за ра де, од но сно на кна де 
за ра де, па би се у по ре ској при ја ви за на кна ду ште те 
осно ви ца до при но са у по љу 3.12 евен ту ал но мо гла 
ис ка за ти као раз ли ка бру то на кна де ште те и нај ни же 
осно ви це на ко ју су до при но си пла ће ни у пр во бит ној 
по ре ској при ја ви. 
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2.2.2.Накнадаштетеисплаћујесенаконисплате
зараде,односнонакнадезарадекојајеисплаћена

занепунифондраднихсати

У слу ча ју ка да је за по сле ном за ме сец у ко јем му 
пре ста је рад ни од нос ис пла ће на за ра да, од но сно на-
кна да за ра де за не пу ни фонд рад них са ти, па се на кон 
ис пла те за ра де, од но сно на кна де за ра де, ис пла ћу је и 
на кна да ште те за не ис ко ри шће ни го ди шњи од мор, у 
по ре ској при ја ви ППП-ПД за на кна ду ште те уно се 
се исти по да ци из пр во бит не при ја ве у по љи ма 
3.7. – број да на, 3.8. – број са ти и 3.8а. – фонд са ти, 
уз по пу ња ва ње од го ва ра ју ћих МФП. 

Ка да за по сле ни не ма пун фонд рад них са ти у ме-
се цу, по ре ско осло бо ђе ње од 19.300 ди на ра, мо же се 
ко ри сти ти са мо сра змер но са бро јем рад них са ти у 
том ме се цу ко ји су ис ка за ни у по љу 3.8 ППП-ПД. 
У овом слу ча ју, ка да по сло да вац ко ри сти сра змер но 

по ре ско осло бо ђе ње, осно ви ца по ре за у по љу 3.10. 
ума њу је се за из нос сра змер ног по ре ског осло бо ђе ња. 
Та ко ђе, по да так о ис ко ри шће ном сра змер ном ума ње њу 
по ре ске осно ви це из прет ход не по ре ске при ја ве ко ји 
се уно си у МФП 11 при ја ве за на кна ду ште те, мо ра 
од го ва ра ти из но су ис ко ри шће ног по ре ског осло бо ђе ња 
у прет ход ној при ја ви.

При мер 12:

За по сле ни ко ме је пре стао рад ни од нос 15. ју на 
2022. го ди не, за по след њи ме сец ра да при мио је на
кна ду за ра де за бо ло ва ње пре ко 30 да на за 11 рад них 
да на у ју ну (пре о ста ла че ти ри да на су да ни ви кен да) 
у из но су од 50.000 ди на ра. Сра зме ран нео по ре зи ви 
из нос за 88 рад них са ти утвр ђен је у из но су од 9.650 
ди на ра (19.300 х 88/176). При ли ком ис пла те на кна де 
за ра де за јун 2022. го ди не под не та је по ре ска при ја ва 
ППППД са сле де ћим по да ци ма:

Ред. 
бр. 3.6 3.7 3.8 3.8a 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16

1. 1 01 204 
00 0

15 88 176 50.000 40.350 4.035 50.000 12.500 5.150 375 0

МФП 1 МФП 2 МФП 3 МФП 4 МФП 9 МФП 10 МФП 11 МФП 12

Об ја шње ње:
У МФП 11 унет је из нос ис ко ри шће ног по ре ског 

осло бо ђе ња из прет ход не при ја ве од 9.650 ди на ра, 
а у по ље МФП 12 унет је из нос осно ви це на ко ју су 
пла ће ни до при но си у прет ход ној по ре ској при ја ви 
од 50.000 ди на ра. У по љи ма 3.7. – број да на, 3.8. – 
број са ти и 3.8а. – фонд са ти уно се се исти по да ци 
из пр во бит не при ја ве. 

По што су за исти об ра чун ски пе ри од ис пла ће ни 
при хо ди ко ји се сма тра ју за ра дом, али су озна че ни 

раз ли чи тим ши фра ма, МФП 10 оба ве зно се по пу ња ва 
озна ком 1. Да је по сло да вац за јун ис пла тио за ра ду за 
не пу ни фонд са ти и при ли ком ис пла те ко ри стио ши-
фру вр сте при ма ња 101 уме сто 204, то не би ути ца ло 
на на чин по пу ња ва ња по ре ске при ја ве за ис пла ту 
на кна де ште те за не ис ко ри шће ни го ди шњи од мор, 
од но сно по ре ска при ја ва за ову ис пла ту би ла би по-
пу ње на на иден ти чан на чин као и у при ме ру у ко јем 
је у прет ход ној при ја ви ис ка за на са мо на кна да за ра де, 
осим што се у по ље МФП 10 не би уно сио по да так. 
По да ци у по љи ма 3.7, 3.8 и 3.8а би ли би исти као у 
да том при ме ру.

По сло да вац је об ра чу нао на кна ду ше те за не ис
ко ри шће ни го ди шњи од мор у из но су од 20.000 ди на ра 
и под нео по ре ску при ја ву ППППД у ју лу са да ту мом 
ис пла те 12.07.2022. го ди не, на кон ис пла те на кна де за
ра де за ме сец јун. У по љу 1.1 – Вр ста при ја ве, по сло да

вац на во ди озна ку 1, у по љу 1.2 – Об ра чун ски пе ри од, 
на во ди 06 2022 (без ознаке „К“), а у по љу 1.4 – Да тум 
пла ћа ња, на во ди пла ни ра ни дан ис пла те, што је у на
шем при ме ру 12.07.2022. У по ре ској при ја ви за на кна
ду ште те по сло да вац ће ис ка за ти и сле де ће по дат ке:

Ред. 
бр. 3.6 3.7 3.8 3.8a 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16

1. 1 01 101 
00 0

15 88 176 20.000 20.000 2.000 20.000 5.000 2.060 150 0

МФП 1 МФП 2 МФП 3 МФП 4 МФП 9 МФП 10 МФП 11 МФП 12

1 9.650 50.000
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Применанајвишеинајнижеосновицедоприноса
У слу ча ју да је збир осно ви це до при но са по оба 

осно ва (по осно ву ис пла те за ра де, од но сно на кна де 
за ра де и на кна де ште те) ве ћи од из но са нај ви ше ме-
сеч не осно ви це пла ћа ња до при но са за ме сец у ко јем се 
вр ши ис пла та, по сло да вац би у по ље 3.12 – Осно ви ца 
за до при нос, у при ја ви за на кна ду ште те, упи сао из нос 
ко ји обез бе ђу је да збир на кна де за ра де и тог при хо да 
бу де јед нак нај ви шој ме сеч ној осно ви ци до при но са 
у мо мен ту ис пла те и у по ље МФП 9 би унео озна ку 
1. На по ми ње мо да се у слу ча ју ис пла те за ра де или 
на кна де за ра де за не пун фонд рад них са ти у ме се цу 
не утвр ђу је сра змер на нај ви ша осно ви ца до при-

но са, већ се до при но си пла ћа ју на пу ну нај ви шу 
осно ви цу, не за ви сно од то га што се ис пла та за ра де, 
од но сно на кна де за ра де вр ши за не пу ни фонд са ти. 

При мер 13:

За по сле ном ко ме је пре стао рад ни од нос 15. ју на 
2022. го ди не, за 11 рад них да на у ме се цу ис пла ћу је се 
на кна да за ра де у из но су од 100.000 ди на ра (оста лих 
4 да на су да ни ви кен да). Сра зме ран нео по ре зи ви 
из нос за 88 рад них са ти утвр ђен је у из но су од 9.650 
ди на ра (19.300 х 88/176). При ли ком ис пла те за ра де за 
јун 2022. го ди не под не та је по ре ска при ја ва ППППД 
са сле де ћим по да ци ма:

Ред. 
бр. 3.6 3.7 3.8 3.8a 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16

1. 1 01 204 
00 0

15 88 176 100.000 90.350 9.035 100.000 25.000 10.300 750 0

МФП 1 МФП 2 МФП 3 МФП 4 МФП 9 МФП 10 МФП 11 МФП 12

 По сло да вац је об ра чу нао на кна ду ше те за не ис
ко ри шће ни го ди шњи од мор из 2021. го ди не и не ис
ко ри шће ни сра змер ни део го ди шњег од мо ра у 2022. 
го ди ни у укуп ном из но су од 350.000 ди на ра и под нео 
по ре ску при ја ву ППППД у ју лу са да ту мом ис пла те 
12.07.2022. го ди не, на кон ис пла те за ра де за ме сец 

јун. У по љу 1.1 – Вр ста при ја ве, по сло да вац на во ди 
озна ку 1, у по љу 1.2 – Об ра чун ски пе ри од, на во ди 06 
2022 (без ознаке „К“), а у по љу 1.4 – Да тум пла ћа ња, 
на во ди пла ни ра ни дан ис пла те, што је у на шем при
ме ру 12.7.2022. У по ре ској при ја ви за на кна ду ште те 
по сло да вац ће ис ка за ти и сле де ће по дат ке:

Ред. 
бр. 3.6 3.7 3.8 3.8a 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16

1. 1 01 101 
00 0

15 88 176 350.000 350.000 35.000 341.140 85.285 35.137 2.559 0

МФП 1 МФП 2 МФП 3 МФП 4 МФП 9 МФП 10 МФП 11 МФП 12

1 1 9.650 100.000

Об ја шње ње:
У овом слу ча ју, у при ја ви у ко јој се ис ка зу је на-

кна да ште те у по ље 3.12 – Осно ви ца за до при но се, 
упи сан је из нос од 341.140 ди на ра, ко ји пред ста вља 
раз ли ку нај ви ше осно ви це до при но са у мо мен ту 
ис пла те од 441.140 ди на ра и из но са осно ви це до-
при но са из по ља 3.12. ко ја је ис ка за на у при ја ви 
за ис пла ту за ра де у из но су од 100.000 ди на ра. До-
при но си се у овом слу ча ју пла ћа ју на пун из нос 
нај ви ше ме сеч не осно ви це до при но са од 441.140 
ди на ра, јер се код нај ви ше осно ви це не утвр ђу-

је сра зме ра бро ју рад них са ти у ме се цу за ко ји 
се вр ши ис пла та. Ка ко би збир на кна де за ра де и 
на кна де ште те био јед нак нај ви шој ме сеч ној осно-
ви ци до при но са у мо мен ту ис пла те, у по ље МФП 
9 у при ја ви за на кна ду ште те уне та је озна ка 1. 
У МФП 11 унет је из нос ис ко ри шће ног по ре ског 
осло бо ђе ња из прет ход не при ја ве од 9.650 ди на ра, 
а у по ље МФП 12 унет је из нос осно ви це на ко ју 
су пла ће ни до при но си у прет ход ној по ре ској при-
ја ви од 100.000 ди на ра. У по љи ма 3.7. – број да на, 
3.8. – број са ти и 3.8а. – фонд са ти уно се се исти 
по да ци из пр во бит не при ја ве.
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У оп штем слу ча ју, ако је збир за ра де и на кна де 
ште те, од но сно при хо да ко ји има ка рак тер за ра де чи ја 
ви си на ни је не по сред но по ве за на са вре ме ном про ве де-
ним на ра ду, а ко ји се ис пла ћу је за не пун фонд рад них 
са ти у ме се цу, ма њи од сра змер не нај ни же ме сеч не 
осно ви це до при но са, у по ље 3.12 – Осно ви ца за до-
при нос у ре ду у ко јем се ис ка зу је тај при ход упи су је 
се из нос ко ји обез бе ђу је да збир за ра де и тог при хо да 
бу де нај ма ње јед нак нај ни жој сра змер ној ме сеч ној 
осно ви ци до при но са. Да кле, у слу ча ју ка да се ис пла-
та вр ши за не пу ни фонд рад них са ти у ме се цу, за 
по тре бе пла ћа ња до при но са на нај ни жу осно ви цу, 

утвр ђу је се нај ни жа осно ви ца, сра змер но са рад ним 
са ти ма за ко је се вр ши ис пла та. У слу ча ју ка да се 
на кна да ште те ис пла ћу је на кон ис пла те за ра де, за шта 
се под но си по себ на по ре ска при ја ва, ово оп ште пра-
ви ло не би се мо гло при ме ни ти у по ре ској при ја ви за 
на кна ду ште те, јер сра змер на нај ни жа осно ви ца мо ра 
би ти ис по што ва на код пр во бит не при ја ве за ис пла ту 
за ра де, од но сно на кна де за ра де, па би се у по ре ској 
при ја ви за на кна ду ште те осно ви ца до при но са у по љу 
3.12 евен ту ал но мо гла ис ка за ти као као раз ли ка бру то 
на кна де ште те и сра змер не нај ни же осно ви це на ко ју 
су до при но си пла ће ни у пр во бит ној по ре ској при ја ви.



ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПО ОДБИТКУ НА ДИВИДЕНДЕ / УДЕЛЕ  
У ДОБИТИ КОЈЕ ОСТВАРУЈУ НЕРЕЗИДЕНТНА ПРАВНА ЛИЦА

1. Појам дивиденде/удела у добити 
У фи нан сиј ској тер ми но ло ги ји, под ди ви ден дом 

(уде ли ма у до би ти) уо би ча је но се под ра зу ме ва об лик 
еко ном ске на кна де, у нов цу или не нов ча ној имо ви ни, 
ко ју ком па ни ја ис пла ћу је вла сни ци ма ак ци ја / уде ла по 
осно ву њи хо вог вла сни штва над ка пи та лом ком па ни је.

По ре ски за ко ни Ре пу бли ке Ср би је, као и За кон 
о при вред ним дру штви ма (у да љем тек сту: ЗПД), не 
са др же екс пли цит ну де фи ни ци ју пој ма „ди ви ден де“, 
већ о ње му го во ре као о оп ште по зна тој ка те го ри ји, 
што упу ћу је на за кљу чак да је по јам ди ви ден де сва ком 
при вред ном су бјек ту у нај ма њу ру ку ра зу мљив и да не 
по сто ји по тре ба за ње го вим по себ ним де фи ни са њем.

Ипак, у ци љу бо љег раз у ме ва ња пој ма ди ви ден де 
из аспек та по зи тив них пр о пи са Ре пу бли ке Ср би је, на 
по чет ку ће мо се освр ну ти на нај зна чај ни је од ред бе 
ЗПД ко је ре гу ли шу пред мет ну ма те ри ју.

Пре ма чла ну 270. ЗПД, по усва ја њу фи нан сиј-
ских из ве шта ја за по слов ну го ди ну, до бит те го ди не 
рас по ре ђу је се сле де ћим ре дом:

1) за по кри ће гу би та ка пре не се них из ра ни јих 
го ди на;

2) за ре зер ве, ако су оне пред ви ђе не по себ ним 
за ко ном (за кон ске ре зер ве).

Ако на кон рас по ре ђи ва ња до би ти за прет ход но 
на ве де не свр хе пре о ста не део до би ти, скуп шти на 
га мо же рас по де ли ти за сле де ће на ме не:

1) за ре зер ве, ако их је дру штво утвр ди ло ста ту-
том (ста ту тар не ре зер ве);

2) за ди ви ден ду, у скла ду са овим за ко ном;
3) за ис пла ту за по сле ни ма.
Пла ћа ње ди ви ден де ак ци о на ри ма мо же се одо бри-

ти од лу ком о рас по де ли до би ти усво је ној на ре дов ној 
сед ни ци скуп шти не (тзв. ре дов на ди ви ден да), ко јом 
се од ре ђу је и из нос ди ви ден де и рок за ис пла ту ди-
ви ден де (од лу ка о ис пла ти ди ви ден де), ко ји не мо же 

би ти ду жи од шест ме се ци од да на до но ше ња од лу ке 
о ис пла ти ди ви ден де.1

Ако ста ту том ни је дру га чи је од ре ђе но, дру штво 
мо же пла ћа ти при вре ме ну ди ви ден ду (ме ђу ди ви ден да) 
у би ло ко је вре ме из ме ђу ре дов них сед ни ца скуп шти не2 
уз по што ва ње огра ни че ња ко ја на ме ће ЗПД, а ко ја су, 
пре све га, усме ре на ка за шти ти ин те ре са по ве ри ла ца. 
На и ме, ме ђу ди ви ден да се мо же ис пла ти ти ако: 

1) из ве шта ји о по сло ва њу дру штва и ње го вим 
фи нан сиј ским ре зул та ти ма са чи ње ни за ту на ме ну ја сно 
по ка зу ју да је дру штво у пе ри о ду за ко ји се ис пла ћу је 
ме ђу ди ви ден да оства ри ло до бит и да су рас по ло жи-
ва нов ча на сред ства дру штва до вољ на за пла ћа ње те 
ме ђу ди ви ден де;

2) из нос ме ђу ди ви ден де ко ји се ис пла ћу је ни је 
ве ћи од укуп не до би ти оства ре не на кон за вр шет ка 
прет ход не по слов не го ди не за ко ју су са чи ње ни фи-
нан сиј ски из ве шта ји, уве ћа не за не рас по ре ђе ну до бит 
и из но се ре зер ви ко је се мо гу ко ри сти ти за те на ме не, 
а ума ње не за утвр ђе не гу бит ке и из нос ко ји се мо ра 
уне ти у ре зер ве у скла ду са за ко ном или ста ту том.

Пла ћа ње ме ђу ди ви ден де ак ци о на ри ма мо же се 
одо бри ти и од лу ком од бо ра ди рек то ра, од но сно над-
зор ног од бо ра ако је упра вља ње дру штвом дво дом но, 
ако је то од ре ђе но ста ту том или од лу ком скуп шти не.

Ди ви ден да на ак ци је ис пла ћу је се ак ци о на ри ма 
у скла ду са пра ви ма ко ја про из ла зе из вр сте и кла се 
ак ци ја ко је по се ду ју на дан ди ви ден де, а сра змер но 
са бр о јем ак ци ја ко је по се ду ју у укуп ном бро ју ак ци ја 
те кла се.3

Ди ви ден да се мо же пла ћа ти у нов цу или у ак ци ја-
ма дру штва, у скла ду са од лу ком о ис пла ти ди ви ден де.4

1  Члан 271. став 1. ЗПД
2  Члан 273. став 1. ЗПД
3  Члан 271. став 4. ЗПД
4  Члан 272. став 1. ЗПД
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На осно ву прет ход но на ве де ног мо же се за-
кљу чи ти да ди ви ден да / уче шће у до би ти пред-
ста вља до хо дак од ка пи та ла вла сни ка ак ци ја / 
уде ла, ко ји на ста је ка да се на осно ву од лу ке над-
ле жног ор га на при вред ног дру штва не то до бит 
дру штва (део) рас по де ли вла сни ци ма.

2. Опорезивање дивиденде / удела у добити  
из аспекта ЗПДПЛ

2.1.Предметопорезивања
Пре ма чла ну 40. став 1. тач ка 1) За ко на о по ре зу 

на до бит прав них ли ца (у да љем тек сту: ЗПДПЛ), уко-
ли ко ме ђу на род ним уго во ром о из бе га ва њу дво стру ког 
опо ре зи ва ња (у да љем тек сту: УИ ДО), ни је друк чи је 
уре ђе но, по рез на до бит по од бит ку по сто пи од 20% 
об ра чу на ва се и пла ћа на при хо де ко је оства ри не ре-
зи дент но прав но ли це од ре зи дент ног прав ног ли ца по 
осно ву ди ви ден ди и уде ла у до би ти у прав ном ли цу, 
укљу чу ју ћи и ди ви ден ду из чла на 35. ЗПДПЛ.

У скла ду са чла ном 35. ЗПДПЛ, ли кви да ци о ни 
оста так, од но сно ви шак де об не ма се у нов цу, од но сно 
не нов ча ној имо ви ни, из над вред но сти уло же ног ка пи та-
ла ко ји се рас по де љу је чла но ви ма при вред ног дру штва 
над ко јим је окон чан по сту пак ли кви да ци је, од но сно 
за кљу чен по сту пак сте ча ја, сма тра се ди ви ден дом.

Бу ду ћи да ЗПДПЛ не пру жа по себ ну де фи ни ци ју 
ди ви ден де као пред ме та опо ре зи ва ња, сход но се при ме-
њу ју ре ле вант не од ред бе ЗПД, о ко ји ма је би ло ре чи у 
тач ки 1. овог члан ка. По сле дич но, пред мет опо ре зи ва ња 
по ре зом на до бит по од бит ку је су ре дов на ди ви ден да 
и ме ђу ди ви ден да, она ко ка ко их уре ђу је ЗПД. 

Ме ђу тим, по ред ре дов не и ме ђу ди ви ден де, 
ЗПДПЛ као пред мет опо ре зи ва ња уво ди и ли кви да-
ци о ни оста так из над вред но сти уло же ног ка пи та ла 
ко ји се рас по де љу је чла но ви ма при вред ног дру штва. 
На и ме, иа ко ли кви да ци о ни оста так не пред ста вља ди-
ви ден ду у сми слу ЗПД, ЗПДПЛ уво ди прав ну фик ци ју 
да се ли кви да ци о ни оста так из над вред но сти уло же ног 
ка пи та ла за по тре бе опо ре зи ва ња сма тра ди ви ден дом 
и опо ре зу је као та кав.

Сход но на ве де ном, пред мет опо ре зи ва ња по-
ре зом на до бит по од бит ку је су:

1) Ре дов на ди ви ден да,
2) Ме ђу ди ви ден да, и
3) Ли кви да ци о ни оста так из над вред но сти 

уло же ног ка пи та ла.5

2.2Моменатнастанкапорескеобавезе
По ре ска оба ве за за по рез на до бит по од бит ку 

на ста је:
1. Да ном ис пла те ди ви ден де не ре зи ден ту – у 

слу ча ју ка да се ди ви ден да ис пла ћу је у нов цу, од но сно

5  О опо ре зи ва њу ли кви да ци о ног остат ка пи са ће мо у по себ ном 
члан ку у не ком од на ред них бро је ва ча со пи са

2. Да ном оства ри ва ња при хо да од ди ви ден де од 
стра не не ре зи ден та – у слу ча ју ка да не ре зи дент при ход 
оства ру је у ви ду не нов ча не на кна де (нпр., кон вер зи јом 
по тра жи ва ња по осно ву ди ви ден де у ка пи тал).

У скла ду са на ве де ним, по ре ска оба ве за на ста је 
да ном ис пла те ди ви ден де, од но сно да ном рас по ла га-
ња пра вом на ди ви ден ду, а не да ном ка да је до не та 
од лу ка о ис пла ти ди ви ден де.

У ве зи са на стан ком по ре ске оба ве зе у слу ча ју кон-
вер зи је не рас по ре ђе не до би ти и по тра жи ва ња по осно ву 
ди ви ден де у ка пи тал дру штва ис пла ти о ца, Ми ни стар ство 
фи нан си ја (у да љем тек сту: МФИН) је из да ло ми шље ње 
бр. 430-07-291/2010-04 од 6.1.2011. го ди не, чи ји из вод 
на во ди мо у на став ку: 

„...услучајукадаскупштиначлановапривредног
друштвадонесеодлукуда,ускладусазакономкојиуре
ђујепривреднадруштва,нераспоређенудобитпретвори
уосновникапитал,таквоповећањеосновногкапитала
друштванијепредметопорезивањапорезомпоодбитку
ускладусачланом40.Закона.

Међутим,уколикоскупштиначлановадруштва
донесеодлукудасеизостварене(анераспоређене)
добитидруштваисплатидивиденданерезидентном
правномлицу(каовласникууделаукапиталурезидентног
друштва),прихододдивиденденерезидентногправног
лица(независноодтогадалијепримљенуновцуилије
каотакавуложенуповећањеосновногкапиталарези
дентногдруштва,причемујенерезидентнатајначин
повећаосвојеучешћеукапиталурезидента),опорезив
јепорезомпоодбитку,ускладусачланом40.Закона.“

Раз лог за ова кав став МФИН ле жи у чи ње ни ци 
да не рас по ре ђе на до бит при вред ног дру штва при па да 
дру штву а не ње го вим вла сни ци ма, све док се не до не се 
од лу ка да се не рас по ре ђе на до бит рас по де ли за ди ви ден ду. 
Ме ђу тим, на кон до но ше ња од лу ке о ис пла ти ди ви ден де, 
де кла ри са на ди ви ден да при па да вла сни ци ма а не дру штву, 
бу ду ћи да ЗПД у чла ну 271. став 2. екс пли цит но про пи-
су је да по сле до но ше ња од лу ке о ис пла ти ди ви ден де, 
ак ци о нар ко ме тре ба да бу де ис пла ће на ди ви ден да 
по ста је по ве ри лац дру штва за из нос те ди ви ден де. 

По сле дич но, кон вер зи јом не рас по ре ђе не до би ти 
у основ ни ка пи тал дру штва не на ста је опо ре зи ви до-
га ђај из аспек та по ре за на до бит по од бит ку, бу ду ћи 
да не рас по ре ђе на до бит фор мал но-прав но не при па да 
вла сни ци ма дру штва, па они њо ме не мо гу рас по ла га ти. 
Са дру ге стра не, ако на кон до но ше ња од лу ке о ис пла ти 
ди ви ден де, вла сни ци при вред ног дру штва од лу че да 
сво је по тра жи ва ње по осно ву ди ви ден де кон вер ту ју у 
основ ни ка пи тал дру штва и ти ме по ве ћа ју сво је уче шће 
у ка пи та лу дру штва, сма тра се да да ном кон вер зи је, тј. 
ре ги стра ци је по ве ћа ња основ ног ка пи та ла код АПР-а, 
на ста је опо ре зи ви до га ђај из аспек та по ре за на до бит 
по од бит ку, с об зи ром на то да вла сни ци дру штва на 
овај на чин рас по ла жу оства ре ним пра вом на ди ви ден ду. 

2.3.Порескаосновицаипорескастопа
По ре ска осно ви ца за об ра чун по ре за на до бит 

по од бит ку је бру то ди ви ден да ко ју би не ре зи дент-
но прав но ли це оства ри ло, од но сно на пла тио да по-
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рез ни је од би јен од оства ре ног, од но сно ис пла ће ног 
при хо да (не то при ход од ди ви ден де уве ћан за из нос 
по ре за по од бит ку). 

Уо би ча је но је да се од лу ком ор га на при вред ног 
дру штва ди ви ден да утвр ди у бру то из но су. То зна чи 
да ре зи дент ни ис пла ти лац при ли ком ис пла те ди ви-
ден де об ра чу на ва по рез по од бит ку на де кла ри са ни 
бру то из нос ди ви ден де и упла ћу је га на про пи са ни 
ра чун, а при ма о цу при хо да ис пла ћу је пре о ста ли не то 
из нос (бру то ди ви ден ду ума ње ну за пла ће ни по рез 
по од бит ку). 

Ме ђу тим, ако се ди ви ден да утвр ди у не то из но су, 
он да се осно ви ца за по рез по од бит ку (бру то ди ви ден-
да) утвр ђу је та ко што се не то из нос бру ти ра при ме ном 
сле де ће фор му ле:

Бруто дивиденда =
Нето дивиденда

100% – пореска стопа

Сто па по ре за на до бит по од бит ку ди ви ден де 
/ уде ле у до би ти је про пор ци о нал на и из но си 20%, 
без об зи ра на то да ли је при ма лац ди ви ден де ли це 
ко је је по ре ски ре зи дент ју рис дик ци је са пре фе-
рен ци јал ним по ре ским си сте мом (у да љем тек сту: 
ЈППС) или не.

Ста ту тар на сто па мо же би ти сни же на при ме ном 
УИ ДО, уко ли ко је за кљу чен са др жа вом ре зи дент но сти 
при ма о ца при хо да и уко ли ко су ис пу ње ни усло ви за 
ње го ву при ме ну.6 У слу ча ју при ме не УИ ДО, при ли ком 
бру ти ра ња у прет ход но на ве де ној фор му ли при ме ни ће 
се сни же на сто па из УИ ДО.

2.4Подношењепорескепријавеиплаћањепореза
Пре ма чла ну 71. ЗПДПЛ, по рез по од бит ку на 

при хо де од ди ви ден ди ис пла ти лац об ра чу на ва, об у ста-
вља и упла ћу је на про пи са не ра чу не у ро ку од три да на 
од да на ка да је при ход оства рен, од но сно ис пла ћен. 

Пра вил ни ком о усло ви ма и на чи ну во ђе ња ра чу-
на за упла ту јав них при хо да и рас по ре ду сред ста ва са 
тих ра чу на про пи са ни су сле де ћи уплат ни ра чу ни за 
по рез на до бит по од бит ку на ди ви ден де, ка да је њи хов 
при ма лац не ре зи дент но прав но ли це: 

1) 840-711213843-87 – Порезнадобитправних
лицакојисеобрачунаваинаплаћујекаопорезпоод
биткунадивидендекојесеисплаћујунерезидентима, и

2) 840-711219843-32 – Порезнадобитправних
лицакојисеобрачунаванаприходекојеостварује
нерезидентноправнолицеизјурисдикцијесапрефе
ренцијалнимпорескимсистемом. 

По ре ску при ја ву на Обра сцу ПДПО/С ис пла ти лац 
под но си у ро ку од три да на од да на ис пла те ди ви ден де. 
Скре ће мо па жњу на то да се у слу ча ју исто вре ме не 
ис пла те ди ви ден де ли ци ма из ЈППС и ли ци ма ко ја ни-
су по ре ски ре зи ден ти ЈППС, мо ра ју под не ти од во је не 
по ре ске при ја ве, бу ду ћи да у ис тој по ре ској при ја ви као 
при ма о ци не мо гу би ти на ве де на ли ца ко ја су по ре ски 
ре зи ден ти ЈППС и ли ца ко ја то ни су.

6  О усло ви ма за при ме ну УИ ДО пи са ли смо у ПС 10/22

Уко ли ко се ис пла та ди ви ден де вр ши у де ви за ма, 
пре ра чу н де ви зног из но са у ди на ре за по тре бе утвр ђи-
ва ње по ре ске оба ве зе вр ши се ко ри шће њем сред њег 
кур са НБС ко ји ва жи на дан ис пла те ди ви ден де.7

3. Опорезивање дивиденди / удела у добити  
из аспекта УИДО

У ве ћи ни УИ ДО ко је при ме њу је Ре пу бли ка Ср-
би ја, ди ви ден да је де фи ни са на као „доходакодак
ција,илидругихправаучешћаудобитикојанису
потраживањадуга,каоидоходакоддругихправа
компанијекојијепорескиизједначенсадохоткомод
акцијаузаконимадржавечијијерезиденткомпанија
којаврширасподелу.“

Основ ни прин цип опо ре зи ва ња ди ви ден ди ко је 
у Ре пу бли ци Ср би ји оства ру је ре зи дент дру ге др жа ве 
је сле де ћи:

1. Дру га др жа ва уго вор ни ца има основ но (не ис-
кљу чи во) пра во опо ре зи ва ња, у скла ду са од ред ба ма 
до ма ћег по ре ског за ко но дав ства (уну тра шња ствар 
дру ге др жа ве уго вор ни це);

2. Ре пу бли ка Ср би ја (зе мља из во ра ди ви ден ди) 
има ли ми ти ра но пра во опо ре зи ва ња (по по ре ској 
сто пи / по ре ским сто па ма пред ви ђе ним УИ ДО).

Сход но на ве де ном, Ср би ја, као др жа ва из во ра ди-
ви ден ди, у ве ћи ни за кљу че них УИ ДО ни је ап со лут но 
од у ста ла од свог пра ва опо ре зи ва ња, али је то пра во 
ли ми ти ра но уго во ре ном фик сном сни же ном сто пом 
/ сто па ма по ре за.8 

У по гле ду уго во ре них сто па опо ре зи ва ња, бит не 
раз ли ке су уоч љи ве из ме ђу раз ли чи тих УИ ДО.9 На-
и ме, ка да је реч о по ре ским сто па ма ко је Ср би ја као 
зе мља из во ра ди ви ден ди мо же да при ме ни, у УИ ДО 
до ми ни ра ју два ре ше ња:

1. Уго во ре на је је дин стве на сто па ко ја нај че-
шће из но си 10%10 или

2. Уго во ре не су две сто пе – 5%/15% или 
5%/10%.

Ка да је УИ ДО пред ви ђе на је дин стве на сто па, 
она се при ме њу је без об зи ра на то да ли је при ма лац 
ди ви ден де фи зич ко или прав но ли це и не за ви сно од 
ви си не уче шћа при ма о ца ди ви ден де у ка пи та лу ком-
па ни је ко ја ис пла ћу је ди ви ден ду.

Ка да су УИ ДО пред ви ђе не две сто пе:
– ни жа сто па (ко ја нај че шће из но си 5%11) се 

при ме њу је под сле де ћим ку му ла тив ним усло ви ма:
1) ствар ни вла сник ди ви ден ди је прав но ли це 

(ком па ни ја), и

7  Пре ма чла ну 32. За ко на о по ре ском по ступ ку и по ре ској ад ми-
ни стра ци ји, тран сак ци је у стра ној ва лу ти из ко јих про из ла зи 
опо ре зи ва ње кон вер ту ју се у ди нар по зва нич ном сред њем кур су 
На род не бан ке Ср би је на дан ка да је тран сак ци ја оба вље на, осим 
ако је по ре ским за ко ном друк чи је уре ђе но. 

8  Из у зе так су УИ ДО са Син га пу ром, УАЕ и Нор ве шком у ко ји ма је 
пред ви ђе но да Ср би ја не ма пра во опо ре зи ва ња ди ви ден ди ко је 
на ста ју у Ср би ји а ис пла ћу ју се вла ди дру ге др жа ве уго вор ни це. 

9  Пре глед сто па по ре за по од бит ку по др жа ва ма да ли смо у ПС 6/22.
10  Из у зе так су Ки на – 5%, Јер ме ни ја – 8%, Шри Лан ка 12,5%, и 

Не мач ка и Ин до не зи ја – 15%.
11  Из у зе так су Бел ги ја, Ка зах стан и Ви јет нам где ни жа бе ни фи-

ци ра на сто па про пи са на УИ ДО из но си 10%.
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2) ствар ни вла сник не по сред но по се ду је про пи-
са но ми ни мал но уче шће (нај че шће 25%12) у ка пи та лу 
ком па ни је ко ја ис пла ћу је ди ви ден де13.

До дат ни усло ви ко ји мо ра ју би ти ис пу ње ни да 
би се мо гла при ме ни ти ни жа бе ни фи ци ра на сто па из 
УИ ДО, а ко ји су пред ви ђе ни по је ди ним уго во ри ма, 
под ра зу ме ва ју:

1) ис пу ње ност усло ва у по гле ду ми ни мал ног 
про цен та уче шћа у ка пи та лу ком па ни је ко ја ис пла ћу је 
ди ви ден де то ком пе ри о да од 365 да на ко ји укљу чу је 
дан ис пла те ди ви ден ди14 (ткзв. ми ни мал ни хол динг 
пе ри од)15,

12  Из у зе так су УИ ДО са Швај цар ском и Ује ди ње ним Арап ским 
Еми ра ти ма, у ко ји ма је про пи са но ми ни мал но уче шће од 20% 
(Швај цар ска), од но сно 5% (УАЕ).

13  У по је ди ним УИ ДО ко ри сти се дру га чи ја фор му ла ци ја, па је 
као услов за при ме ну ни же бе ни фи ци ра не сто пе по ста вље но 
по се до ва ње / кон тро ли са ње нај ма ње 25 од сто гла сач ке сна ге / 
гла сач ког пра ва ком па ни је ко ја ис пла ћу је ди ви ден де (Ује ди ње но 
Кра љев ство, Ир ска, Ка на да и Швед ска).

14  У УИ ДО са Ја па ном пред ви ђе на је не што дру га чи ја фор му-
ла ци ја, па се уме сто фор му ла ци је: «данисплатедивиденди» 
ко ри сти фор му ла ци ја: «датумутврђивањаправанадивиденде».

15  Овај услов је пре вас ход но при су тан у по је ди ним УИ ДО ко ји су 
из ме ње ни Мултилатералномконвенцијомзаприменумеракоје

2) ин ве сти ра ње нај ма ње 100.000 USD у дру штво 
ко је ис пла ћу је ди ви ден ду;16

– ви ша сто па (10%/15%) се при ме њу је уко ли ко је:
1) при ма лац ди ви ден де фи зич ко ли це (без об зи ра 

на про це нат уче шћа у ка пи та лу ис пла ти о ца) или 
2) уко ли ко је при ма лац ди ви ден де прав но ли це ко је 

не ис пу ња ва прет ход но об ја шње не усло ве за при ме ну 
ни же бе не фи ци ра не сто пе.

При мер:

Скуп шти на ре зи дент ног ак ци о нар ског дру штва 
до не ла је од лу ку да се не рас по ре ђе на до бит у из но су 
од 1.000.000,00 ди на ра рас по де ли за ди ви ден ду ак ци
о на ри ма ко ји су на дан 15. ма ја 2022. го ди не упи са ни 
у Цен трал ни ре ги стар хар ти ја од вред но сти. Том при
ли ком са чи њен је сле де ћи об ра чун:

серадиспречавањаерозијепорескеосновицеипремештања
добитиодносенапорескеуговоре(Ал ба ни ја, Бел ги ја, Дан ска, 
Еги пат, Ин ди ја, Ир ска, Ка зах стан, Ка на да, Нор ве шка, Пољ ска, 
Ру си ја, Сло вач ка, Сло ве ни ја, Фран цу ска и Хо лан ди ја), као и у 
УИ ДО но ви јег да ту ма (Изра ел, Ја пан, Сан Ма ри но и Хонг-Конг).

16  Овај услов је пред ви ђен са мо у УИ ДО са Ру си јом.

Ред. 
бр. Ак ци о нар Др жа ва ре зи

дент ства 
Про це нат 
уче шћа у 
ка пи та лу 

Бру то ди ви
ден да 

Сто па  
по ре за по 

од бит ку
И знос  

по ре за 
Не то  

ди ви ден да

1 Дру штво А Хр ват ска 40% 400.000,00 5% 20.000,00 380.000,00

2 Дру штво Б Сло ве ни ја 20% 200.000,00 10% 20.000,00 180.000,00

3 Дру штво Ц И та ли ја 15% 150.000,00 10% 15.000,00 135.000,00

4 Дру штво Д Ма ке до ни ја 15% 150.000,00 20% 30.000,00 120.000,00

5 Дру штво Е Мо на ко 10% 100.000,00 20% 20.000,00 80.000,00

  Укуп но:   100% 1.000.000,00   105.000,00 895.000,00

На по ме не: 

Сви ак ци о на ри, из у зев Дру штва Д из Ма ке до ни је, пру жи ли су до каз о ре зи дент но сти на про пи са ним об ра
сци ма, као и до ка зе о ствар ном вла сни штву над оства ре ним при хо ди ма од ди ви ден де. 

При ли ком об ра чу на по ре за на до бит по од бит ку, при ме ње не су сле де ће сто пе:

Дру штво А – 5% (уче шће у ка пи та лу ве ће од 25%);

Дру штво Б – 10% (уче шће у ка пи та лу ни же од 25%); 

Дру штво Ц – 10% (УИ ДО је про пи са на је дин стве на сни же на сто па од 10% не за ви сно од ви си не уче шћа у 
ка пи та лу);

Дру штво Д – 20% (ни су ис пу ње ни усло ви за при ме ну УИ ДО);

Дру штво Е – 20% (при ма лац је по ре ски ре зи дент ЈППС).

На дан ис пла те ди ви ден де (10. јун 2022. го ди не) елек трон ски су под не те две по ре ске при ја ве на обра сцу 
ПДПО/С, јед на за по ре ског ре зи ден та Мо на ка (ЈППС) и дру га за оста ле ак ци о на ре.

У на став ку да је мо при ме ре по пу ње них ре ле вант них по зи ци ја ових по ре ских при ја ва.
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Пореска пријава за Друштво Е – пореског резидента Монака
Об ра зац ПДПО/С

Вр ста при ја ве 1

1.1а Основ 1

1.2 Да тум ис пла те/оства ре ња при хо да/на кна де 10.06.2022.

3.1 Ред ни број 1

3.2. На зив Дру штво Е

3.3 Држава MC

3.4 Ши фра вр сте при хо да/на кна де 11110

3.5 Не то при ход/на кна да 80.000

3.6 По ре ска сто па 20

3.7 Бру то при ход/на кна да 100.000

3.8 По рез 20.000

3.9 Ка ма та

3.10 По твр да о ре зи дент но сти (при ло зи)

3.11 Укуп но 20.000

Пореска пријава за остале акционаре
Об ра зац ПДПО/С

1.1 Вр ста при ја ве 1

1.1а Основ 1

1.2 Да тум ис пла те/оства ре ња при хо да/на кна де 10.06.2022.

3.1 Ред ни број 1 2 3 4

3.2 На зив Дру штво А Дру штво Б Дру штво Ц Дру штво Д

3.3 Држава HR SI IT MK

3.4 Ши фра вр сте при хо да/на кна де 10111 10111 10111 10110

3.5 Не то при ход/на кна да 380.000 180.000 135.000 120.000

3.6 По ре ска сто па 5 10 10 20

3.7 Бру то при ход/на кна да 400.000 200.000 150.000 150.000

3.8 По рез 20.000 20.000 15.000 30.000

3.9 Ка ма та        

3.10 По твр да о ре зи дент но сти (при ло зи) ДА ДА ДА НЕ

3.11 Укуп но 85.000
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 Књи же ње:

340 Не рас по ре ђе ни до би так 
ра ни јих го ди на 1.000.000  

461 Оба ве зе за ди ви ден де   895.000

489 Оста ле оба ве зе за по ре
зе, до при но се и дру ге 
да жби не   105.000

– по од лу ци о ис пла ти ди ви ден де

461 Об а ве зе за ди ви ден де 895.000  

489 Оста ле оба ве зе за по ре
зе, до при но се и дру ге 
да жби не 105.000  

241 Те ку ћи (по слов ни ) ра
чу ни   1.000.000

– за ис пла ту ди ви ден де и пла ћа ње по ре за



ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ВЕЗИ СА ИЗБЕГАВАЊЕМ  
ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

1. Електронске потврде о резидентности

Пи та ње:

Да ли над ле жни по ре ски ор га ни Ре пу бли ке Ср би
је при хва та ју по твр де о ре зи дент но сти ко је над ле жни 
ор га ни дру гих др жа ва из да ју у елек трон ском фор ма ту? 

Од го вор:
Ре пу бли ка Ср би ја при ме њу је уго во ре о из бе-

га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња са 63 дру ге др жа ве 
уго вор ни це (у да љем тек сту: уго вор).

Као је дан од усло ва за при ме ну ре ше ња из уго во ра, 
не ре зи дент ни при ма лац при хо да ду жан је да до ма ћем 
ис пла ти о цу при хо да пре зен ту је ва лид ну по твр ду о 
ре зи дент но сти, од но сно:

– ста тус ре зи ден та дру ге др жа ве са ко јом је за-
кљу чен уго вор, не ре зи дент до ка зу је код до ма ћег ис-
пла ти о ца при хо да, по твр дом о ре зи дент но сти ове ре ном 
од стра не над ле жног ор га на дру ге др жа ве уго вор ни це 
чи ји је ре зи дент, на обра сцу про пи са ном овим пра вил-
ни ком (члан 3. став 1. Пра вил ни ка о по ступ ку и на чи ну 
из да ва ња и из гле ду обра за ца по твр да о ре зи дент но сти 
– „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 80/10 и 44/18 – др. за кон).

На ве де но се од но си на слу ча је ве у ко ји ма не ре зи-
дент ре зи дент ност дру ге др жа ве уго вор ни це (ма тич не 
др жа ве ре зи дент но сти) до ка зу је на про пи са ном ПОР-2 
обра сцу Ре пу бли ке Ср би је;

– ста тус ре зи ден та др жа ве са ко јом је за кљу чен 
уго вор о из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња не ре-
зи дент до ка зу је по твр дом о ре зи дент но сти ове ре ном 
од над ле жног ор га на дру ге др жа ве уго вор ни це чи ји 
је ре зи дент и то на по себ ном обра сцу или ове ре ном 
пре во ду по твр де на обра сцу ко ји про пи су је над ле жни 
ор ган др жа ве са ко јом је за кљу чен уго вор о из бе га ва њу 
дво стру ког опо ре зи ва ња (члан 159а став 1. За ко на о 

по ре ском по ступ ку и по ре ској ад ми ни стра ци ји – „Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 80/02, . . . и 96/21).

Сход но на ве де ном, уко ли ко не ре зи дент ста тус 
ре зи ден та дру ге др жа ве уго вор ни це (ма тич не др жа ве 
ре зи дент но сти) до ка зу је ове ре ним пре во дом по твр де 
на обра сцу ко ји про пи су је над ле жни ор ган др жа ве са 
ко јом је за кљу чен уго вор о из бе га ва њу дво стру ког 
опо ре зи ва ња (а не на про пи са ном ПОР-2 обра сцу Ре-
пу бли ке Ср би је), су ве ре но је пра во над ле жног ор га на 
дру ге др жа ве уго вор ни це да про пи ше са др жи ну, 
из глед и на чин из да ва ња по твр де о ре зи дент но сти.

С тим у ве зи, уко ли ко над ле жни ор ган дру ге 
др жа ве уго вор ни це (из би ло ко јег раз ло га – ово по 
соп стве ном на хо ђе њу) по твр ду о ре зи дент но сти 
сво јих ре зи де на та (по ред па пир не фор ме) из да је и 
у елек трон ском или ис кљу чи во у елек трон ском 
фор ма ту, у ци љу при хва та ња та кве по твр де у Ре пу-
бли ци Ср би ји, по треб но је да ку му ла тив но по сту пи 
на сле де ћи на чин: 

1) Да над ле жни ор ган Ре пу бли ке Ср би је, оба ве сти 
о то ме, да по твр де о ре зи дент но сти сво јих ре зи де на та 
(по ред па пир не фор ме) из да је и у елек трон ском или 
ис кљу чи во у елек трон ском фор ма ту (уз, ако то оце ни 
по треб ним, про прат но/до дат но об ја шње ње). На ве де но 
оба ве ште ње мо же би ти учи ње но:

а) ре дов ном по штом, на адре су Ми ни стар ства 
фи нан си ја (Сек тор за фи скал ни си стем – Гру па за 
уго во ре о из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња) ули ца 
Кне за Ми ло ша 20, Бе о град; или 

б) не по сред ним (елек трон ским пу тем) оба ве-
шта ва њем над ле жног екс пер та у Ми ни стар ству фи нан-
си ја (Сек тор за фи скал ни си стем – Гру па за уго во ре о 
из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња) на адре су: de jan.
da be tic @mfin.go v.rs  . 

2) До ста вља њем (на је дан од два прет ход но 
опи са на на чи на) блан ко обра за ца та квих (елек-
трон ских) по твр да о ре зи дент но сти.
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На кон до би ја ња на ве де ног оба ве ште ња као и 
блан ко мо де ла обра сца елек трон ске по твр де о ре зи-
дент но сти, Ми ни стар ство фи нан си ја ће, као што је то 
био слу чај и до са да, на осно ву прет ход ног до го во ра о 
то ме бла го вре ме но оба ве сти ти По ре ску упра ву.

Има ју ћи у ви ду на ве де но, по себ но ука зу је мо на 
то да су нас, до са да, сле де ће др жа ве оба ве сти ле о то ме 
да њи хо ви над ле жни ор га ни по твр де о ре зи дент но сти 
сво јих ре зи де на та, по ред па пир не фор ме, из да ју и у 
елек трон ском или ис кљу чи во у елек трон ском фор ма ту: 

Бел ги ја, Ве ли ка Бри та ни ја, Гру зи ја, Есто ни ја, 
Ир ска, Ка тар, Ле то ни ја, Мал та, Ма ђар ска, Ру си ја, 
Син га пур, Сло ве ни ја, Хр ват ска, Че шка Ре пу бли-
ка, Шпа ни ја. 

Под ра зу ме ва се да је Ми ни стар ство фи нан си ја 
(Сек тор за фи скал ни си стем – Гру па за уго во ре о из бе-
га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња) о про це ду ри из да ва ња 
по твр да о ре зи дент но сти у Ре пу бли ци Ср би ји, као и о 
са др жи ни и из гле ду обра за ца по твр да о ре зи дент но сти 
Ре пу бли ке Ср би је, на од го ва ра ју ћи на чин (елек трон-
ским пу тем) оба ве сти ло над ле жне ор га не др жа ва са 
ко ји ма је у при ме ни уго вор о из бе га ва њу дво стру ког 
опо ре зи ва ња (а та кву прак су ће на ста ви ти и убу ду ће).

У ци љу прав не си гур но сти (спре ча ва ња, уко ли ко 
је то мо гу ће, по тен ци јал них спо ро ва) као и про ве-
ре ва лид но сти до би је них по твр да о ре зи дент но сти 
(не за ви сно од то га да ли су из да те у па пир ној или 
у елек трон ској фор ми), су ге ри ше мо да се до ма ћи 
ис пла ти о ци при хо да не ре зи ден ти ма бла го вре ме но 
кон сул ту ју са Ми ни стар ством фи нан си ја (Сек тор за 
фи скал ни си стем – Гру па за уго во ре о из бе га ва њу дво-
стру ког опо ре зи ва ња) са на по ме ном, да ко на чан суд, 
у сва ком кон крет ном слу ча ју, да је По ре ска упра ва (на 
осно ву, та ко ђе, ако то оце ни по треб ним, кон сул та ци ја 
са Ми ни стар ством фи нан си ја – Сек тор за фи скал ни 
си стем – Гру па за уго во ре о из бе га ва њу дво стру ког 
опо ре зи ва ња).

2. Опорезивање добити од пословања  
или aуторских накнада

Пи та ње:

Мо ли мо за об ја шње ње по ре ског трет ма на про
да је софт ве ра и, с тим у ве зи, пру жа ња од го ва ра ју
ћих по ве за них услу га из аспек та при ме не уго во ра о 
из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња са Ре пу бли ком 
Сло ве ни јом, при че му на во ди мо сле де ће чи ње ни це.

Ре зи дент но прав но ли це (Дру штво) ко је је 100 
од сто у вла сни штву иноком па ни је из Ре пу бли ке 
Сло ве ни је (Ма тич но дру штво) од Ма тич ног дру штва 
на ба вља софт вер (ли цен цу за ко ри шће ње софт ве
ра), при че му Ма тич но дру штво за др жа ва сва пра ва 
ин те лек ту ал ног вла сни штва.

Софт вер (ра чу нар ски про грам) се „на ба вља1“ у 
ге не рич ном (ен гле ском) об ли ку, ко ји Дру штво, за
јед но са од го ва ра ју ћом до ку мен та ци јом, по том да ље 

1  https://www.mfin.gov.rs/pro pi si/ugo vo ri-o-iz be ga va nju-dvo stru-
kog-opo re zi va nja/

пре во ди на срп ски је зик, осми сли, ис пр о гра ми ра и 
те сти ра за ко но дав не спе ци фич но сти за ко но дав ства 
и про пи са Ре пу бли ке Ср би је, од но сно та ко ло ка ли
зо ва ну ли цен цу про да је куп ци ма у Ре пу бли ци Ср би
ји – уз, пре да ју ак ти ва ци о ног ко да ко ји омо гу ћа ва 
ко ри шће ње софт ве ра.

На ве де ну ло ка ли за ци ју Дру штво ра ди са сво јим 
за по сле ни ма у Ре пу бли ци Ср би ји и, де ли мич но, по ди
зво ђа чи ма у Ре пу бли ци Ср би ји, у Ма тич ном дру штву 
или код тре ћих стра них ли ца.

До дат но, не ре зи дент но прав но ли це из Ре пу
бли ке Сло ве ни је (Ма тич но дру штво) ре зи дент ном 
прав ном ли цу (Дру штву), по ред на кна де за ко ри
шће ње софт ве ра (ли цен цу) фак ту ри ше и на пла ћу је 
и сле де ће на кна де за:

1. Осве же ње (up gra de) од но сног про грам ског 
па ке та (софт ве ра);

2. Елек трон ске (ди ги тал не) услу ге чу ва ња по да
та ка, као што су:

а) Е  До ку мен та ци ја, од но сно скла ди ште ње свих 
при клад но са чу ва них до ку ме на та, 

б) чу ва ње си гур но сне ко пи је (ду пли ка та) до ку
мен та ци је,

в) ко ри шће ње и по тро шњу про сто ра за скла ди
ште ње од го ва ра ју ћих по да та ка и њи хо вих си гур но
сних ко пи ја;

3. До дат не елек трон ске (ди ги тал не) услу ге об
ра де по да та ка, као што су:

а) Е  СМС, од но сно ма сов но и ау то ма ти зо ва но 
сла ње СМС по ру ка,

б) Е  ра чу ни, од но сно елек трон ска раз ме на ра
чу на и дру ге ло ги стич ке до ку мен та ци је,

в) књи же ње, од но сно елек трон ско (уме сто руч
ног) књи же ње, од но сно ау то мат ско пре ку ца ва ње 
ра чу на;

4. Стал на ускла ђи ва ња са За ко ном.

Од го вор:
Има ју ћи у ви ду на ве де но (као и на осно ву на шег 

раз у ме ва ња на во да из ва шег пи та ња), оба ве шта ва мо 
вас о сле де ћем:

Из ме ђу Са ве та ми ни ста ра Ср би је и Цр не Го ре и 
Вла де Ре пу бли ке Сло ве ни је за кљу чен је Уго вор о из-
бе га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња у од но су на по ре зе 
на до хо дак и на имо ви ну, са Про то ко лом („Слу жбе ни 
лист СЦГ – Ме ђу на род ни уго во ри“, бр. 7/03) ко ји се 
при ме њу је од пр вог ја ну а ра 2004. го ди не (у да љем 
тек сту: Уго вор). 

Уго вор про из во ди прав но деј ство и у би ла те рал-
ним еко ном ским од но си ма из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је 
и Ре пу бли ке Сло ве ни је.

Уго вор је, са по чет ком при ме не од 1. ја ну а ра 2019. 
го ди не, из ме њен2 ре ше њи ма из Мул ти ла те рал не Кон-
вен ци је за при ме ну ме ра ко је се у ци љу спре ча ва ња 
еро зи је по ре ске осно ви це и пре ме шта ња до би ти од но се 
на по ре ске уго во ре („Слу жбе ни гла сник РС – Ме ђу-
на род ни уго во ри“, бр. 3/18).

2  Исто
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На по ми ње мо да Устав Ре пу бли ке Ср би је („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 98/06) у чла ну 16, по ред оста лог, 
пред ви ђа да су оп ште при хва ће на пра ви ла ме ђу на род-
ног пра ва и по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри са став ни 
део прав ног по рет ка Ре пу бли ке Ср би је и не по сред но 
се при ме њу ју.

С тим у ве зи, сход но, чла ну 7. (До бит од по сло ва-
ња) став 1. Уго во ра, до бит (од, у кон крет ном слу ча ју, 
пру жа ња услу га) пред у зе ћа др жа ве уго вор ни це (у 
кон крет ном слу ча ју, Ре пу бли ке Сло ве ни је) опо ре зу је 
са мо у тој др жа ви (у кон крет ном слу ча ју, Ре пу бли ци 
Сло ве ни ји) осим ако пред у зе ће оба вља по сло ва ње у 
дру гој др жа ви уго вор ни ци (у кон крет ном слу ча ју, у 
Ре пу бли ци Ср би ји) пре ко стал не је ди ни це ко ја се у 
њој на ла зи. Ако пред у зе ће оба вља по сло ва ње у дру гој 
др жа ви уго вор ни ци (у кон крет ном слу ча ју у Ре пу бли-
ци Ср би ји) пре ко стал не је ди ни це, до бит пред у зе ћа 
(од, у кон крет ном слу ча ју пру жа ња услу га), мо же се 
опо ре зи ва ти у тој дру гој др жа ви (у кон крет ном слу-
ча ју, у Ре пу бли ци Ср би ји) али са мо до из но са ко ји 
се при пи су је тој стал ној је ди ни ци (као до бит стал не 
је ди ни це и у све му по од ред ба ма до ма ћем по ре ског 
за ко но дав ства – прим. Д.Д.). 

Сход но чла ну 12. (Ау тор ске на кна де) ст. 2. и 3. 
Уго во ра:

„2. Ау тор ске на кна де мо гу се опо ре зи ва ти и у др-
жа ви уго вор ни ци у ко јој на ста ју (Ре пу бли ци Ср би ји) 
у скла ду са за ко ни ма те др жа ве (Ре пу бли ке Ср би је) 
али ако је ствар ни вла сник ау тор ских на кна да ре зи-
дент дру ге др жа ве уго вор ни це (Ре пу бли ке Сло ве ни је) 
раз ре зан по рез не мо же би ти ве ћи од:

1) 5 од сто бру то из но са ау тор ских на кна да на ве-
де них у под ста ву 1) ста ва 3. овог чла на; 

2) 10 од сто бру то из но са ау тор ских на кна да на-
ве де них у под ста ву 2) ста ва 3. овог чла на.

3. Из раз „ау тор ске на кна де“, у овом чла ну, озна-
ча ва пла ћа ња би ло ко је вр сте ко ја су при мље на као 
на кна да:

1) за ко ри шће ње или за пра во ко ри шће ња ау тор-
ског пра ва на књи жев но, умет нич ко или на уч но де ло 
(софт вер – прим. Д.Д.) укљу чу ју ћи би о скоп ске фил-
мо ве и фил мо ве или тра ке за те ле ви зи ју или ра дио, и

 2) за ко ри шће ње или за пра во ко ри шће ња па тен-
та, за штит ног зна ка, на цр та или мо де ла, пла на, тај не 
фор му ле или по ступ ка или за ко ри шће ње или за пра во 
ко ри шће ња ин ду стриј ске, ко мер ци јал не или на уч не 
опре ме (сер вер – прим. Д.Д.) или за оба ве ште ња ко ја 
се од но се на ин ду стриј ска, ко мер ци јал на или на уч на 
ис ку ства.

Има ју ћи у ви ду на ве де но, сход но, чла ну 12. (Ау-
тор ске на кна де) став 2. тач ка 1) и став 3. тач ка 1) 
Уго во ра, ау тор ске на кна де ко је, по осно ву ли цен це за 
софт вер, ре зи дент но прав но ли це (Дру штво) ис пла ћу је 
не ре зи дент ном прав ном ли цу (и ствар ном вла сни ку 
ау тор ских на кна да – Ма тич ном дру штву) опо ре зу ју се 
сто пом по ре за по од бит ку од 5 од сто од бру то из но са 
ау тор ских на кна да (де таљ ни је о на ве де ном ви де ти 
у ми шље њу Ми ни стар ства фи нан си ја број: 414-00-
44/2011-04 од 3. 6. 2011. го ди не).

Исто вре ме но, као и што се ти че по ре ског трет-
ма на оста лих на кна да ко је, по ред ау тор ске на кна де 
по осно ву ли цен це за софт вер на во ди те у Зах те ву, 
оне, пре ма на шем ми шље њу, има ју сле де ћи по ре ски 
трет ман, од но сно не пред ста вља ју ау тор ске на кна де 
(по сле дич но, при ли ком њи хо ве ис пла те не по сто ји оба-
ве за об ра чу на и пла ћа ња пла ћа њу по ре за на до бит по 
од бит ку), већ, до бит од по сло ва ња из чла на 7. (До бит 
од по сло ва ња) Уго во ра (на ве де но у сва ком кон крет ном 
слу ча ју под ле же про ве ри, при ме ном чла на 9. За ко на 
о по ре ском по ступ ку и по ре ској ад ми ни стра ци ји – 
„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 80/02, . . . и 96/21), и то:

1. На кна да за уна пре ђе ње софт ве ра – ра ни је, 
у опи су чи ње нич ног ста ња, на ве де на под 1. (услов: 
по сто ја ње основ ног уго во ра о ли цен ци и, у скла ду са 
тим, пла ћа ње ду жног по ре за по од бит ку); 

2. На кна да за елек трон ске (ди ги тал не) услу ге 
чу ва ња по да та ка – ра ни је, у опи су чи ње нич ног ста ња, 
на ве де не под 2. (услов: по сто ја ње основ ног уго во ра о 
ли цен ци и, у скла ду са тим, пла ћа ње ду жног по ре за по 
од бит ку). На ве де но је под усло вом (што, по на шем 
ми шље њу, ни је екс пли цит но об ја шње но у пи та њу, па 
оту да и мо гућ ност дру га чи јег ту ма че ња по ре ског трет-
ма на – ви де ти у на став ку) са мо ако се пла ћа ње вр ши 
за до би ја ње (ста вља ње на рас по ла га ње) елек трон-
ских сме штај них ка па ци те та за чу ва ње по да та ка. 
У су прот ном, уко ли ко се пла ћа ње вр ши за до би ја ње 
пра ва за ко ри шће ње не ког кон крет ног софт ве ра, као и 
ако се пла ћа ње вр ши за за куп сер ве ра (ње го вог хар-
двер ског де ла) и то као ства ри (опре ме) у фи зич ком 
сми слу, на ве де но пла ћа ње би, пре ма на шем ми шље њу, 
има ло ка рак тер ау тор ске на кна де у сми слу чла на 12. 
(Ау тор ске на кна де) став 3. тач. 1) и 2), тј. на кна де за 
ко ри шће ње или пра во ко ри шће ња ау тор ског пра ва на 
... на уч но де ло (софт вер) или за ко ри шће ње или 
пра во ко ри шће ња ин ду стриј ске, ко мер ци јал не 
или на уч не опре ме (сер вер), ко ја се опо ре зу је сто-
пом по ре за по од бит ку од 5 од сто (ау тор ска на кна да 
по осно ву ли цен це за софт вер) или 10 од сто (ау тор ска 
на кна да по осно ву ко ри шће ња опре ме – сер ве ра) од 
свог бру то из но са;

4. На кна да за до дат не елек трон ске (ди ги тал не) 
услу ге об ра де по да та ка – ра ни је, у опи су чи ње нич ног 
ста ња, на ве де не под 3. (услов: по сто ја ње основ ног 
уго во ра о ли цен ци и, у скла ду са тим, пла ћа ње ду жног 
по ре за по од бит ку);

5. На кна де услу га ускла ђи ва ња са За ко ном – ра ни-
је, у опи су чи ње нич ног ста ња, на ве де не под 4. (услов: 
по сто ја ње основ ног уго во ра о ли цен ци и, у скла ду са 
тим, пла ћа ње ду жног по ре за по од бит ку).

С об зи ром на из не то, по себ но ука зу је мо на то да 
би, у слу ча ју свих на ве де них ме шо ви тих уго во ра (у 
од но су на ко је се пла ћа ња вр ше по осно ву ли цен це 
за софт вер, као и по, ка ко на во ди те, осно ву пру жа ња 
услу га), пре ма на шем ми шље њу, би ло ко ри сно да 
ре зи дент но прав но ли це (ко је вр ши ис пла ту) од не ре-
зи дент ног прав ног ли ца – Ма тич ног дру штва (по ред 
оста ле до ку мен та ци је нео п ход не за при ме ну од ре да ба 
Уго во ра) уме сто је дин стве не фак ту ре, за тра жи из да-
ва ње (до ста вља ње) две (или ви ше, ако су у пи та њу 
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ви ше услу га) фак ту ре, од ко јих би се јед на или ви ше 
њих од но си ла на пла ћа ње по осно ву пру жа ња услу-
га, а дру га на пла ћа ње по осно ву ли цен це за софт вер. 
Под ра зу ме ва се да би об ве зник мо рао да во ди ра чу на 
о то ме да су из но си на сва кој по је ди нач ној фак ту ри 
ре ал но утвр ђе ни – ово да се не би де си ла си ту а ци ја у 
ко јој би, нпр., из нос фак ту ре за пру жа ње услу га био 
не ре ал но ви сок у од но су на из нос фак ту ре за ли цен цу 
за софт вер ко ји би, у том слу ча ју, био не ре ал но ни зак, 
што над ле жни по ре ски ор га ни, у скла ду са про пи си ма, 
ако за то има осно ва, нај ве ро ват ни је не ће при хва ти ти. 

На по ми ње мо да се на ве де на ре ше ња из Уго во ра 
(уз ис пу ње ње усло ва пред ви ђе них Уго во ром, и то: 
пре зен то ва ње ва лид не по твр де о ре зи дент но сти не ре-
зи дент ног прав ног ли ца из Ре пу бли ке Сло ве ни је (Ма-
тич ног дру штва) као и до ка за о ствар ном вла сни штву 
при хо да) при ме њу ју са мо ако су, у кон крет ном слу ча ју, 
ре ше ња из Уго во ра (у од но су на ре ше ња са др жа на у 
За ко ну о по ре зу на до бит прав них ли ца – „Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 25/01, . . . и 118/21 – у да љем тек сту: 
За кон) по вољ ни ја за по ре ског об ве зни ка.

У су прот ном (без ика квог по зи ва ња на Уго вор, 
као ни ис пу ње ња усло ва из Уго во ра) при ме њу ју се 
ре ше ња са др жа на у За ко ну.

3. Опорезивање капиталног добитка

Пи та ње:

Мо ли мо за об ја шње ње по ре ског трет ма на ка
пи тал ног до бит ка ко ји не ре зи дент но фи зич ко ли це 
из Ре пу бли ке Фран цу ске оства ри про да јом уде ла у 
ре зи дент ном прав ном ли цу, не ре зи дент ном прав ном 
ли цу из Ре пу бли ке Фран цу ске?

Од го вор:
Из ме ђу Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке 

Ју го сла ви је и Ре пу бли ке Фран цу ске за кљу чен је Спо-
ра зум ко ји има за циљ из бе га ва ње дво стру ког опо ре-
зи ва ња у обла сти по ре за на до хо дак („Слу жбе ни лист 
СФРЈ – Ме ђу на род ни уго во ри“, бр. 28/75 – у да љем 
тек сту: Спо ра зум) ко ји се при ме њу је од 1. ја ну а ра 
1975. го ди не.

Спо ра зум је, са по чет ком при ме не од 1. ја ну а ра 
2019. го ди не, из ме њен3 ре ше њи ма из Мул ти ла те рал не 
Кон вен ци је за при ме ну ме ра ко је се у ци љу спре ча ва-
ња еро зи је по ре ске осно ви це и пре ме шта ња до би ти 
од но се на по ре ске уго во ре („Слу жбе ни гла сник РС 
– Ме ђу на род ни уго во ри“, бр. 3/18 – у да љем тек сту: 
Мул ти ла те рал на кон вен ци ја).

На по ми ње мо да Устав Ре пу бли ке Ср би је („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 98/06) у чла ну 16, по ред оста лог, 
пред ви ђа да су оп ште при хва ће на пра ви ла ме ђу на род-
ног пра ва и по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри са став ни 
део прав ног по рет ка Ре пу бли ке Ср би је и не по сред но 
се при ме њу ју.

3  Исто као у фу сно ти број 1.

(Из ме њен) Спо ра зум, у чла ну 13. До хо дак од 
оту ђе ња имо ви не – по да на шњој тер ми но ло ги ји: 
Ка пи тал ни до би так, про пи су је:

„ЗАМЕЊЕНчланом9.став4.Мултилатералне
конвенције”

„1.Доходаккојипотичеодотуђењанепокрет
нихдобара,какосудефинисанаучлану6.став2.овог
споразума,илиодотуђењаучешћаилисличнихправа
удруштвучијасеактивауглавномсастојиизнепо
кретнихдобара,подлежепорезуудржавиуговорници
гдесеованепокретнадобраналазе“, од но сно:

„Следећичлан9.став4.Мултилатералнеконвен
цијезамењујечлан13.(Доходакодотуђењаимовине
поданашњојтерминологији:Капиталнидобитак)
став1.овогспоразума“:

„ЧЛАН9.МУЛТИЛАТЕРАЛНЕКОНВЕНЦИЈЕ–
КАПИТАЛНИДОБИТАКОДОТУЂЕЊААКЦИЈАИЛИ
ИНТЕРЕСАЕНТИТЕТАКОЈИСВОЈУВРЕДНОСТ
ОСТВАРУЈУУГЛАВНОМОДНЕПОКРЕТНОСТИ

Запотребеовогспоразумадобитаккојиоства
рирезидентдржавеуговорнице(Француске–прим.
Д.Д.)одотуђењаакцијаилиупоредивихинтересакао
штосуинтересиупартнерствуилитрусту(каои,
удели–прим.Д.Д.)можесеопорезоватиудругојдр
жавиуговорници(РепублициСрбији–прим.Д.Д.)ако
су,убилокојемпериодутоком365данапреотуђења,
овеакцијеилиупоредивиинтереси(удели–прим.
Д.Д.)вишеод50одстосвојевредностиостварили
непосредноилипосреднооднепокретностикојасе
налазиутојдругојдржавиуговорници(Републици
Србији–прим.Д.Д.).“

 „2.Доходаккојипотичеодотуђењапокретних
добаракојапредстављајудеоактивесталногместа
пословањакојепредузећеједнедржавеуговорницеима
удругојдржавиуговорници,илипокретнадобракоја
сачињавајусталнубазускојомрасполажерезидент
једнедржавеуговорницеудругојдржавиуговорници
уциљуобављањанекенезависнеделатности,подра
зумевајућиовдеоваквудобиткојапотичеодукупног
отуђењатогсталногместапословања(самогили
сацелимпредузећем)илитесталнебазе,подлеже
порезуутојдругојдржави.

3.Доходаккојипотичеодотуђењабродоваили
ваздухопловакојисекористеумеђународномсаобра
ћајуипокретнихдобаракојаслужеексплоатацији
поменутихбродоваиваздухоплова,подлежепорезу
самоудржавиуговорницигдесеналазистварносе
диштеуправе.“

На по ми ње мо, спо ра зум не од ре ђу је по јам ка пи-
тал ног дoбит ка, као ни на чин ње го вог опо ре зи ва ња, већ 
све то пре пу шта на ци о нал ном за ко но дав ству др жа ва 
уго вор ни ца (у кон крет ном слу ча ју, Ре пу бли ке Ср би је, 
као др жа ве из во ра, од но сно Фран цу ске, као др жа ве 
ре зи дент но сти оства ри о ца ка пи тал ног до бит ка).

По себ но ука зу је мо на то да из раз „мо же се опо ре-
зи ва ти у др жа ви уго вор ни ци“ тре ба ту ма чи ти на на чин 
да др жа ва уго вор ни ца ко јој је на осно ву од го ва ра ју ћих 
од ре да ба Спо ра зу ма да то пра во опо ре зи ва ња то пра во 
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и ко ри сти, али под усло вом да у до ма ћем по ре ском 
за ко но дав ству по сто ји од го ва ра ју ћи по рез на од но сни 
при ход (у кон крет ном слу ча ју, по рез на ка пи тал ни 
до би так, што је, ка да је у пи та њу Ре пу бли ка Ср би ја, 
не спор но – ово на осно ву од ре да ба чл. 72. до 80. За ко-
на о по ре зу на до хо дак гра ђа на – „Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 24/01, . . . и 118/21 – у да љем тек сту: За кон).

Има ју ћи у ви ду на ве де но, уко ли ко су ис пу ње ни 
усло ви за при ме ну од ред бе чла на 9. став 4. Мул ти ла-
те рал не кон вен ци је, ко ји је за ме нио члан 13. До хо дак 
од оту ђе ња имо ви не – по да на шњој тер ми но ло ги ји: 
Ка пи тал ни до би так став 1. Спо ра зу ма, це ло ку пан 
ка пи тал ни до би так (а не са мо ње го вих 50 од сто) 
опо ре зу је се у Ре пу бли ци Ср би ји (у све му по на ве де-
ним од ред ба ма За ко на).

При ли ком утвр ђи ва ња да ли се, у кон крет ном слу-
ча ју, ра ди о ка пи тал ном до бит ку од оту ђе ња ак ци ја или 
упо ре ди вих ин те ре са (уде ла – прим. Д.Д.) ко ји ви ше 
од 50 од сто сво је вред но сти оства ру ју не по сред но или 
по сред но од не по крет но сти ко ја се на ла зи у дру гој др-
жа ви уго вор ни ци (у кон крет ном слу ча ју, у Ре пу бли ци 
Ср би ји) над ле жни по ре ски ор га ни тре ба ло би да утвр де 
од нос из ме ђу вред но сти непокретнoсти и вред но сти 
(из би лан са ста ња) це ло куп не имо ви не при вред ног 
дру штва (укљу чу ју ћи и имо ви ну узе ту у фи нан сиј ски 
ли зинг, али не и имо ви ну узе ту у по слов ни/опе ра тив ни 
ли зинг, са пра вом ко ри шће ња пре ко го ди ну да на) и то 
без узи ма ња у об зир ду го ва и дру гих оба ве за од но сног 
при вред ног дру штва (као и не за ви сно од чи ње ни це да 
ли су обез бе ђе ни хи по те ком над не по крет но сти о ко јој 
је, у кон крет ном слу ча ју, реч).

Уко ли ко, ме ђу тим, ни су ис пу ње ни усло ви за 
при ме ну од ред бе чла на 9. став 4. Мул ти ла те рал не кон-
вен ци је, ко ји је за ме нио члан 13. До хо дак од оту ђе ња 
имо ви не – по да на шњој тер ми но ло ги ји: Ка пи тал ни 
до би так став 1. Спо ра зу ма, це ло ку пан ка пи тал ни до-
би так ко ји ре зи дент Ре пу бли ке Фран цу ске (фи зич ко 
ли це) оства ри од про да је уде ла у ре зи дент ном прав ном 
ли цу, не ре зи дент ном прав ном ли цу из Ре пу бли ке Фран-
цу ске опо ре зу је се са мо у Ре пу бли ци Фран цу ској (у 
све му по од ред ба ма до ма ћег по ре ског за ко но дав ства 
Ре пу бли ке Фран цу ске).

На ве де но је у скла ду са чла ном 22. (До хо дак ко ји 
ни је из ри чи то по ме нут) Спо ра зу ма ко ји про пи су је да: 
„еле мен ти до хот ка ре зи ден та јед не др жа ве уго вор ни-
це (у кон крет ном слу ча ју, Ре пу бли ке Фран цу ске) ко ји 
ни су из ри чи то по ме ну ти у прет ход ним чла но ви ма овог 
спо ра зу ма (у кон крет ном слу ча ју, ка пи тал ни до би так 
ко ји ни је ка пи тал ни до би так из чла на 13. До хо дак од 
оту ђе ња имо ви не – по да на шњој тер ми но ло ги ји: Ка-
пи тал ни до би так став 1. Спо ра зу ма, ко ји је за ме њен 
чла ном 9. став 4. Мул ти ла те рал не кон вен ци је – прим. 
Д.Д.) под ле жу по ре зу са мо у тој др жа ви“ (др жа ви 
ре зи дент но сти оства ри о ца ка пи тал ног до бит ка, од-
но сно са мо у Ре пу бли ци Фран цу ској – прим. Д.Д.).

Ме ђу тим, ка ко је у чла ну 1. (Ли ца на ко ја се од-
но си Спо ра зум) Спо ра зу ма на ве де но да се Спо ра зум 
при ме њу је на ли ца ко ја су ре зи ден ти јед не или обе 
др жа ве уго вор ни це, ука зу је мо на то да је, пре при ме не 
прет ход но на ве де ног ре ше ња (опо ре зи ва ња ка пи тал ног 

до бит ка са мо у Ре пу бли ци Фран цу ској) нео п ход но да 
не ре зи дент но фи зич ко ли це из Ре пу бли ке Фран цу ске 
(у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је по ре ски по сту-
пак и по ре ска ад ми ни стра ци ја) при ло жи по твр ду о 
ре зи дент но сти сво је ма тич не др жа ве ре зи дент но сти 
(у кон крет ном слу ча ју, Ре пу бли ке Фран цу ске) пот пи-
са ну и ове ре ну од стра не над ле жних по ре ских ор га на 
Ре пу бли ке Фран цу ске. На осно ву чла на 3. – Оп ште 
де фи ни ци је, став 1. тач ка г) под 1. Спо ра зу ма, то је 
Ми ни стар при вре де и фи нан си ја Ре пу бли ке Фран цу ске 
или ње гов про пи сно овла шће ни пред став ник. 

Ста тус ре зи ден та др жа ве са ко јом је за кљу чен 
уго вор о из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња, сход-
но чла ну 159а став 1. За ко на о по ре ском по ступ ку и 
по ре ској ад ми ни стра ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 80/02, . . . и 96/21) не ре зи дент до ка зу је по твр дом 
о ре зи дент но сти ове ре ном од над ле жног ор га на дру ге 
др жа ве уго вор ни це чи ји је ре зи дент и то на по себ ном 
обра сцу или ове ре ном пре во ду по твр де на обра сцу ко ји 
про пи су је над ле жни ор ган др жа ве са ко јом је за кљу чен 
уго вор о из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња (у кон-
крет ном слу ча ју, на обра сцу ко ји про пи су је над ле жни 
ор ган Ре пу бли ке Фран цу ске).

Уко ли ко ни су ис пу ње ни усло ви из прет ход них 
ста во ва ко ји се од но се на при ме ну ре ше ња из Спо-
ра зу ма, од но сно на опо ре зи ва ње ка пи тал ног до бит ка 
са мо у Ре пу бли ци Фран цу ској, при ме ни ће се прет ход но 
на ве де не од ред бе За ко на, ко је про пи су ју опо ре зи ва ње 
ка пи тал ног до бит ка у Ре пу бли ци Ср би ји (а не ре ше ње 
из Спо ра зу ма).

4. Опорезивање накнада директора

Пи та ње:

Мо ли мо за об ја шње ње по ре ског трет ма на уго
во ре не на кна де ди рек то ра и слич них при ма ња ко ја 
ре зи дент – фи зич ко ли це Ре пу бли ке Ср би је, оства ри 
од хол динг ком па ни је (Дру штва) ко ја је по ре ски ре
зи дент Ре пу бли ке Ки пар, по осно ву ди рек тор ског 
уго во ра сход но ко јем је ре зи дент но фи зич ко ли це 
члан од бо ра ди рек то ра Дру штва, у ко јем оба вља и 
функ ци ју из вр шног ди рек то ра Дру штва.

Од го вор:
Из ме ђу Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке 

Ју го сла ви је и Ре пу бли ке Ки пар за кљу чен је Уго вор о 
из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња у од но су на по-
ре зе на до хо дак и на имо ви ну („Слу жбе ни лист СФРЈ 
– Ме ђу на род ни уго во ри“, бр. 2/86 – у да љем тек сту: 
Уго вор) ко ји се при ме њу је од 1. ја ну а ра 1987. го ди не.

Уго вор је, са по чет ком при ме не од 1. но вем бра 
2020. го ди не, из ме њен� Мул ти ла те рал ном кон вен ци јом 
за при ме ну ме ра ко је се у ци љу спре ча ва ња еро зи је 
по ре ске осно ви це и пре ме шта ња до би ти од но се на 
по ре ске уго во ре („Слу жбе ни гла сник РС – Ме ђу на-
род ни уго во ри“, бр. 3/18).

Уго вор про из во ди прав но деј ство и у би ла те рал-
ним еко ном ским од но си ма из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је 
и Ре пу бли ке Ки пар (у да љем тек сту: Ки пар).
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На по ми ње мо да Устав Ре пу бли ке Ср би је („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 98/06) у чла ну 16, по ред оста-
лог, пред ви ђа да су: „Оп ште при хва ће на пра ви ла ме-
ђу на род ног пра ва и по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри 
са став ни део прав ног по рет ка Ре пу бли ке Ср би је и 
не по сред но се при ме њу ју.“ 

Сход но чла ну 16. (На кна де оства ре не за рад у за-
јед нич ком ор га ну по сло ва ња – На кна де ди рек то ра) став 
1. Уго во ра, на кна де ди рек то ра и дру га слич на при ма ња 
ко ја оства ри ре зи дент Ју го сла ви је (да нас, Ре пу бли ке 
Ср би је) у свој ству чла на од бо ра ди рек то ра дру штва 
ко је је ре зи дент Ки пра мо гу се опо ре зи ва ти у Ки пру.

Ка да је реч о ту ма че њу из ра за „на кна де ди рек то-
ра“, у те о ри ји по ре ског пра ва, као и у за ко но дав ству 
ве ћи не зе ма ља чла ни ца ОЕЦД, по стиг ну та је са гла сност 
да се под њим под ра зу ме ва ју не са мо при ма ња у нов цу, 
већ и при ма ња ко ја се оства ре у на ту рал ном об ли ку или 
у ви ду дру гих по год но сти (оп циј ска ку по ви на ак ци ја, 
ко ри шће ње ста на, упо тре ба ау то мо би ла, по год но сти 
здрав стве ног и жи вот ног оси гу ра ња, по вла сти це по 
осно ву члан ства у не ком клу бу и др.). 

На ве де но зна чи да др жа ва из во ра на кна да ди-
рек то ра (Ки пар) има не ис кљу чи во пра во њи хо вог 
це ло куп ног опо ре зи ва ња и то, у све му, у скла ду са 
од ред ба ма до ма ћег по ре ског за ко но дав ства и то, без 
об зи ра да ли ре зи дент но фи зич ко ли це из Ре пу бли ке 
Ср би је функ ци ју ди рек то ра, као и оста ле оба ве зе 
из ди рек тор ског уго во ра фи зич ки оба вља на Ки-
пру или те оба ве зе из вр ша ва ра дом на да љи ну (без 
фи зич ког при су ства на Ки пру).

Исто вре ме но, сход но оп ште при хва ће ном прин-
ци пу опо ре зи ва ња свет ског до хот ка, Ре пу бли ка Ср би ја, 
као зе мља ре зи дент но сти, та ко ђе има пра во опо ре зи-
ва ња на ве де них на кна да ди рек то ра ко је је ре зи дент 
Ре пу бли ке Ср би је оства рио на Ки пру, и то у све му у 
скла ду са од ред ба ма до ма ћег по ре ског за ко но дав ства 
Ре пу бли ке Ср би је.

С об зи ром на из не то а у ци љу из бе га ва ња дво-
стру ког опо ре зи ва ња, ука зу је мо на то да је Ре пу бли ка 
Ср би ја, у чла ну 22. (Ме то ди за от кла ња ње дво стру ког 
опо ре зи ва ња) став 1. тач ка а) Уго во ра, као (оп шти) ме-
тод за от кла ња ње дво стру ког опо ре зи ва ња пред ви де ла 
ме тод из у зи ма ња.

С тим у ве зи, а сход но чла ну 22. (Ме то ди за от кла-
ња ње дво стру ког опо ре зи ва ња) став 1. тач ка ц) Уго во-
ра, по ред оста лог, ако су у скла ду са не ком од ред бом 
Уго во ра до хо дак (на кна де ди рек то ра ...) ко ји оства ри 
ре зи дент Ју го сла ви је (да нас, Ре пу бли ке Ср би је) из у зет 
од по ре за у Ју го сла ви ји (да нас, Ре пу бли ци Ср би ји), 
Ју го сла ви ја (да нас, Ре пу бли ка Ср би ја) мо же при об-
ра чу на ва њу по ре за на оста ли до хо дак тог ре зи ден та 
да при ме ни по ре ску сто пу ко ја би би ла при ме ње на да 
из у зе ти до хо дак ни је био та ко из у зет.

Из у зи ма ње од опо ре зи ва ња у Ре пу бли ци Ср би ји 
од но си се не са мо на це ду лар ни по рез на до хо дак 
ко ји се пла ћа то ком го ди не, већ и на го ди шњи по-
рез на до хо дак гра ђа на.

По себ но на по ми ње мо да за при ме ну ме то да из-
у зи ма ња од опо ре зи ва ња у Ре пу бли ци Ср би ји ни је 
зна чај на чи ње ни ца да ли је по рез на, у кон крет ном 

слу ча ју, на кна де ди рек то ра ... ефек тив но пла ћен на 
Ки пру, већ је од лу чу ју ћа чи ње ни ца да ли Ки пар, 
на осно ву прет ход но на ве де них од ре да ба чла на 16. 
Уго во ра, има пра во опо ре зи ва ња што је, на осно ву 
чи ње ни ца на ве де них у пи та њу, не спор но.

5. Опорезивање услуга Влади (Државна служба)

Пи та ње:

Да ли се за ра да ко ју оства ру је упу ће ник из Са ве
зне Ре пу бли ке Не мач ке из рад ног од но са у стра ном 
прав ном ли цу ко је је у вла сни штву не мач ког Ми ни
стар ства еко но ми је и енер ге ти ке мо же из у зе ти од 
опо ре зи ва ња у Ре пу бли ци Ср би ји?

На и ме, фи зич ко ли це (Упу ће ник) ре зи дент и 
др жа вља нин Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке ко је је за
по сле но у прав ном ли цу ко је је 100 од сто у вла сни
штву Ми ни стар ства еко но ми је и енер ге ти ке Са ве зне 
Ре пу бли ке Не мач ке упу ће но је на рад у Ре пу бли ку 
Ср би ју на пе ри од од три го ди не.

Стра но прав но ли це, од но сно ор га ни за ци ја у ко јој 
је Упу ће ник за по слен је бу џет ски ко ри сник Са ве зне 
Ре пу бли ке Не мач ке.

Упу ће ник оба вља ак тив но сти уте ме љи ва ња би
ла те рал них еко ном ских од но са из ме ђу Ре пу бли ке 
Ср би је и Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке и пру жа ња по
слов них ин фор ма ци ја ре ле вант них за тр го вин ске и 
ин ве сти ци о не ак тив но сти не мач кој за јед ни ци.

Стал но ме сто ста но ва ња Упу ће ник је за др жао у 
Са ве зној Ре пу бли ци Не мач кој а по стао је по ре ски ре
зи дент Ре пу бли ке Ср би је ис кљу чи во због оба вља ња 
ра да у Ре пу бли ци Ср би ји.

За ра де Упу ће ни ка ис пла ћу ју се ди рект но у Са
ве зној Ре пу бли ци Не мач кој.

Ор га ни за ци ја у ко јој је Упу ће ник за по слен, у 
Ре пу бли ци Ср би ји не ма по ве за но ли це ни ти је у Ре пу
бли ци Ср би ји осно ва ла пред став ни штво или огра нак.

Од го вор:
Из ме ђу СФР Ју го сла ви је и Са ве зне Ре пу бли ке 

Не мач ке за кљу чен је Уго вор о из бе га ва њу дво стру ког 
опо ре зи ва ња у од но су на по ре зе на до хо дак и на имо-
ви ну („Слу жбе ни лист СФРЈ – Ме ђу на род ни уго во ри“, 
бр. 12/88 – у да љем тек сту: Уго вор) ко ји се при ме њу је 
од пр вог ја ну а ра 1989. го ди не. 

Уго вор про из во ди прав но деј ство и у би ла те рал-
ним еко ном ским од но си ма из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је 
и Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке.

На по ми ње мо да Устав Ре пу бли ке Ср би је („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 98/06) у чла ну 16, по ред оста лог, 
пред ви ђа да су оп ште при хва ће на пра ви ла ме ђу на род-
ног пра ва и по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри са став ни 
део прав ног по рет ка Ре пу бли ке Ср би је и не по сред но 
се при ме њу ју.

Уго вор у чла ну 16. (Рад ни од нос) став 3. про-
пи су је:

„3.Изузетноододредабаст.1.и2.овогчла
на,примањаизрадногодносакојафизичкомлицу(у
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конкретномслучају:Упућенику)исплаћуједржава
уговорницаилињенадруштвенополитичказаједница
(уконкретномслучају:СавезнаРепубликаНемачка)
опорезујусесамоутојдржави(уконкретномслучају:
уСавезнојРепублициНемачкој).

Таквапримањаопорезујусесамоудругојдр
жавиуговорници(уконкретномслучају:уРепублици
Србији)акојерадобављенутојдржавиафизичко
лице(уконкретномслучају:Упућеник)јерезидентте
државе(уконкретномслучају:Упућеникјерезидент
РепубликеСрбије)анијепосталорезиденттедржаве
(уконкретномслучају:РепубликеСрбије)искључиво
збогобављањарада(уконкретномслучају,Упућеник
јепостаорезидентРепубликеСрбијеискључивозбог
обављањарадауРепублициСрбији).“

На ве де но ре ше ње из чла на 16. (Рад ни од нос) став 
3. Уго во ра, од раз је по ве ћа ња уло ге јав ног сек то ра у 
мно гим зе мља ма (укљу чу ју ћи и Ре пу бли ку Ср би ју и 
Са ве зну Ре пу бли ку Не мач ку), по сле дич но по ве ћа ња 
и ак тив но сти вла да тих зе ма ља у ино стран ству. Због 
то га је, у скла ду са прин ци пи ма уза јам ног ува жа ва ња 
су ве ре них др жа ва, ме ђу на род но при хва ће но да се у 
уго во ри ма о из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња, у 
окви ру по себ ног чла на (у кон крет ном слу ча ју: чла-
на 16. – Рад ни од нос или, у да на шње вре ме, чла на 
19. – Услу ге Вла ди/Др жав на слу жба) ко ји се од но си 
на др жав ну слу жбу, ре гу ли ше да се за ра де, на кна де и 
дру га слич на при ма ња ко ја др жа ва уго вор ни ца (у кон-
крет ном слу ча ју: Са ве зна Ре пу бли ка Не мач ка) или ње на 
по ли тич ка је ди ни ца или је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве 
ис пла ћу је фи зич ком ли цу у ве зи са услу га ма ко је је то 
ли це учи ни ло др жа ви уго вор ни ци (у кон крет ном слу-

ча ју: Са ве зној Ре пу бли ци Не мач кој) ње ној по ли тич кој 
је ди ни ци или је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве, ра дом на 
те ри то ри ји дру ге др жа ве уго вор ни це (у кон крет ном 
слу ча ју: Ре пу бли ке Ср би је) опо ре зу ју са мо у др жа ви 
уго вор ни ци ко ја их ис пла ћу је (у кон крет ном слу ча ју: 
у Са ве зној Ре пу бли ци Не мач кој).

На ве де но ре ше ње је, та ко ђе, у скла ду са по себ ним 
си сте мом ис пла те за ра да ко ји се при ме њу је у ве ћи ни 
зе ма ља на ли ца за по сле на у др жав ној ад ми ни стра ци ји, 
од но сно на ли ца ко ја пру жа ју услу ге др жа ви. За ра де 
ових ли ца ис пла ћу ју се из бу џе та тих зе ма ља.

До дат но а сход но ко мен та ру чла на 19. (Др жав-
на слу жба) ОЕЦД Мо де ла уго во ра из 2017. го ди не, 
на ве де но ре ше ње из, у кон крет ном слу ча ју, чла на 16. 
(Рад ни од нос) став 3. Уго во ра, од но си се на при ма ња 
из рад ног од но са у др жав ним слу жба ма (на при мер: 
у Кул тур ном цен тру Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке у 
Ре пу бли ци Ср би ји – прим. Д.Д.), од но сно на при ма ња 
(за ра де) др жав них слу жбе ни ка, а не, по на шем ми-
шље њу, и на при ма ња за по сле них ван др жав не упра ве. 

Има ју ћи у ви ду на ве де но, као и, по себ но, ва ша 
до дат на (и по но вље на) по ја шње ња да, у кон крет ном 
слу ча ју, Аген ци ја за еко ном ски раз вој у ко јој је Упу-
ће ник за по слен има ста тус прав ног ли ца у вла сни штву 
не мач ког Ми ни стар ства еко но ми је ко је у пот пу но сти 
по кри ва тро шко ве за ра де Упу ће ни ка (као др жав ног 
слу жбе ни ка и ли ца ко је по се ду је слу жбе ни па сош 
Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке), пре ма на шем ми шље њу, 
на ве де на за ра да Упу ће ни ка се, у скла ду са од ред ба ма 
чла на 16. (Рад ни од нос) став 3. Уго во ра, опо ре зу је 
са мо у Са ве зној Ре пу бли ци Не мач кој.



 

ГОДИШЊИ ОДМОР ЗАПОСЛЕНИХ У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА,  
ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ,  

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

За за по сле не у др жав ним ор га ни ма, ор га ни ма 
те ри то ри јал не ау то ном не по кра ји не и ло кал не са-
мо у пра ве и јав ним слу жба ма сти ца ње и ко ри шће ње 
пра ва на го ди шњи од мор и об ра чун на кна де за вре ме 
ко ри шће ња го ди шњег од мо ра, као и  пра ва на на кна ду 
ште те за не ис ко ри шће ни го ди шњи од мор уре ђе ни су 
сле де ћим про пи си ма:

– За ко ном о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
24/05, . . . и 95/18);

– За ко ном о др жав ним слу жбе ни ци ма („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 79/05, . . . и 157/20);

– За ко ном о за по сле ним у ау то ном ним по кра ји-
на ма и је ди ни ци ма ло кал не са мо у пра ве („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 95/18...123/21);

– За ко ном о осно ва ма си сте ма об ра зо ва ња и вас пи-
та ња („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 88/17, . . . и 129/21);

– За ко ном о Вој ци Ср би је („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 116/07, . . . и  74/21);

– За ко ном о по ли ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 6/16, . . . и 87/18) ;

– По себ ним ко лек тив ним уго во ри ма за др-
жав не ор га не („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 38/19, 
55/20...51/22);

– По себ ним ко лек тив ним уго во ром за за по сле не 
у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр.38/19, 55/20...51/22), и 

– По себ ним ко лек тив ним уго во ри ма за јав не 
слу жбе.

Де таљ но о пра ву за по сле них на го ди шњи од мор 
у скла ду са За ко ном о ра ду пи ше мо у окви ру по себ-
ног члан ка „Пра во за по сле них на го ди шњи од мор“. У 
овом тек сту пи ше мо о спе ци фич но сти ма ко је се од но се 
на јав не слу жбе и др жав не ор га не, као и о пре по ру-
ци Вла де Ре пу бли ке Ср би је за ко ри шће ње го ди шњег 
од мо ра из 2019, 2020. и 2021. го ди не у 2021. и 2022. 
го ди ни због си ту а ци је иза зва не пан де ми јом Co vid-19.

1. Препорука Владе Републике Србије  
за коришћење годишњег одмора  

због пандемије изазване Covidom-19
На пред лог Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње, 

бо рач ка и со ци јал на пи та ња, Вла да Ре пу бли ке Ср би је 
до не ла је:

1. За кљу чак 05 Број 131-1206/2021 о пре по ру ци 
по сло дав ци ма на те ри то ри ји РС о омо гу ћа ва њу за по-
сле ни ма ис ко ри шћа ва ња не ис ко ри шће них го ди шњих 
од мо ра из 2019 и 2020. го ди не. За кљу чак је об ја вљен 
у „Слу жбе ном гла сни ку РС“, бр. 11/21 од 12. 02. 2021. 
го ди не.

За кључ ком се пре по ру чу је по сло дав ци ма на те-
ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је да за по сле ни ма ко ји ни су 
ис ко ри сти ли при па да ју ћи го ди шњи од мор за 2020. 
го ди ну, због при ро де по сла у ван ред ним окол но сти ма 
услед епи де ми је за ра зне бо ле сти CO VID-19 или због 
при вре ме не спре че но сти за рад услед обо ле ња од 
за ра зне бо ле сти CO VID-19 или због од ре ђи ва ња изо-
ла ци је/кућ не изо ла ци је у скла ду са за ко ном, омо гу ће 
да тај од мор за поч ну и ис ко ри сте у 2021. го ди ни или 
да пр ви део у тра ја њу од нај ма ње две рад не не де ље 
не пре кид но ис ко ри сте за кључ но са 31. де цем бром 
2021. го ди не, а пре о ста ли део за кључ но са 30. ју ном 
2022. го ди не, и

2. За кљу чак 05 број 131-2240/2022 од 11. мар та 
2022. го ди не, о пре по ру ци по сло дав ци ма на те ри то-
ри ји Ре пу бли ке Ср би је о омо гу ћа ва њу за по сле ни ма 
ко ри шће ње го ди шњег од мо ра из 2021. го ди не у 2022. 
и 2023. го ди ни. За кљу чак је об ја вљен у „Слу жбе ном 
гла сни ку РС“, бр. 33/22.

За кључ ком се пре по ру чу је по сло дав ци ма на те-
ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је да за по сле ни ма ко ји, због 
при ро де по сла у ван ред ним окол но сти ма услед епи де-
ми је за ра зне бо ле сти CO VID-19 или због при вре ме не 
спре че но сти за рад услед обо ље ња од за ра зне бо ле сти 
CO VID-19 или због од ре ђи ва ња изо ла ци је/кућ не изо-
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ла ци је у скла ду са за ко ном, ни су ис ко ри сти ли при-
па да ју ћи го ди шњи од мор за 2021. го ди ну омо гу ће:

– да тај од мор за поч ну и ис ко ри сте у 2022. го-
ди ни, или

– да пр ви део, у тра ја њу од нај ма ње две рад-
не не де ље не пре кид но, ис ко ри сте за кључ но са 31. 
де цем бром 2022. го ди не, а пре о ста ли део за кључ но 
са 30. ју ном 2023. го ди не.

На по ми ње мо да је ово са мо пре по ру ка Вла де РС 
ко ја ни је оба ве зу ју ћа за по сло дав це. Пре по ру ка се од-
но си углав ном на оне по сло дав це ко ји због при ро де 
по сла услед пан де ми је Co vi dom-19 ни су омо гу ћи ли 
за по сле ни ма ко ри шће ње го ди шњег од мо ра у скла ду 
са ро ко ви ма ко ји су про пи са ни за ко ном.

2. Услови за стицање права на пун,  
односно сразмеран годишњи одмор

Чла ном 68. став 2. За ко на о ра ду, за по сле ни сти че 
пра во на ко ри шће ње го ди шњег од мо ра у ка лен дар ској 
го ди ни по сле ме сец да на не пре кид ног ра да од да на за-
сни ва ња рад ног од но са код по сло дав ца. Не пре кид ним 
ра дом сма тра се и:

– вре ме при вре ме не спре че но сти за рад у сми слу 
про пи са о здрав стве ном оси гу ра њу (бо ло ва ње, по вре да 
на ра ду, по ро диљ ско од су ство), и

– од су ства са ра да уз на кна ду за ра де (пла ће но 
од су ство).

Пре ки дом ра да сма тра се:
– не пла ће но од су ство, и
– ми ро ва ње рад ног од но са.
Пра во на пун го ди шњи од мор у те ку ћој го ди ни 

сти че за по сле ни ко ји је за сно вао рад ни од нос код 
по сло дав ца у не кој од прет ход них го ди на, не за ви-
сно од то га да ли је рад ни од нос за сно ван на од ре ђе но 
или нео д ре ђе но вре ме и да ли ра ди пу но, не пу но или 
скра ће но рад но вре ме.

Пра во на пун го ди шњи од мор сти че за по сле ни 
ко ји за сну је рад ни од нос 1. ја ну а ра те ку ће го ди не, а 
оста је у рад ном од но су до 31. де цем бра и да ље.

За по сле ни мо же да ко ри сти го ди шњи од мор у 
то ку ка лен дар ске го ди не у це ли ни или у де ло ви ма.

За по сле ни не мо же да се од рек не пра ва на го ди-
шњи од мор, ни ти му се то пра во мо же ус кра ти ти или 
за ме ни ти нов ча ном на кна дом, осим у слу ча ју пре стан ка 
рад ног од но са у скла ду са овим за ко ном. 

Пре ма чла ну 72. За ко на о ра ду, за по сле ни има 
пра во на два на е сти ну пу ног го ди шњег од мо ра, од но-
сно на сра зме ран део го ди шњег од мо ра из чла на 69. 
овог за ко на (сра змер ни део) за сва ки ме сец да на ра да у 
ка лен дар ској го ди ни у ко јој је за сно вао рад ни од нос 
или у ко јој му пре ста је рад ни од нос. Да кле, пра во на 
сра змер ни го ди шњи од мор има за по сле ни: 

– ко ји је пр ви пут за сно вао рад ни од нос у ка лен-
дар ској го ди ни и ко ји је не пре кид но ра дио ме сец да на; 

– за по сле ни ко ме пре ста је рад ни од нос у ка лен-
дар ској го ди ни.

2.1.Правонагодишњиодморзапосленомкомеје
мироваорадниодносзбогизборанафункцију
Чла ном 79. став 1. тач ка 4) За ко на о ра ду, про пи-

са но је да за по сле ном ми ру ју пра ва и оба ве зе ко је се 
сти чу на ра ду и по осно ву ра да, осим пра ва и оба ве за 
за ко је је за ко ном, оп штим ак том, од но сно уго во ром 
о ра ду друк чи је од ре ђе но, ако од су ству је са ра да због 
из бо ра, од но сно име но ва ња на функ ци ју у др жав-
ном ор га ну, син ди ка ту, по ли тич кој ор га ни за ци ји 
или дру гу јав ну функ ци ју чи је вр ше ње зах те ва да 
при вре ме но пре ста не да ра ди код по сло дав ца. У 
овом слу ча ју за по сле ни има пра во на ко ри шће ње сра-
змер ног де ла го ди шњег од мо ра, јер за вре ме ми ро ва ња 
рад ног од но са за по сле ном ми ру ју пра ва и оба ве зе из 
рад ног од но са, па се тај пе ри од не сма тра вре ме ном 
про ве де ним на ра ду. У ве зи са овим, Ми ни стар ство за 
рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња да ло 
је ми шље ње бр. 011-оо-52/2016-02 од 29. 02. 2016. 
год. чи ји део гла си:

„Одредбомчлана79.Законаорадуутврђенису
случајевикадазапослениимаправонамировањерад
ногодноса.Токомтрајањамировањарадногодноса
запослениодсуствујесарада,асваправаиобавезе
којесестичунарадуипоосновурадамирују,,теза
послениимаправонагодишњиодморсразмерноброју
месецикојејепровеонараду,преилинаконмировања
радногодноса.Токомобављањафункцијекоддругог
послодавца,запослениостварујесразмерангодишњи
одморкодпослодавцакодкогаобављафункцију.

Имајућиувидунаведено,запосленомкојиодсу
ствујесарадапоосновумировањарадногодносау
складусачланом79.Законаораду,мирујеиправона
годишњиодмор,осимакојезаконом,општимактом,
односноуговороморадудрукчијеодређено“.

Пре ма то ме, за по сле ни ко ји је име но ван на функ-
ци ју у др жав ном ор га ну и чи је вр ше ње зах те ва при-
вре ме ни пре ста нак ра да код по сло дав ца  има пра во на 
сра зме ран број да на го ди шњег од мо ра пре ма вре ме ну 
на ра ду ко је је про вео код пр во бит ног по сло дав ца и 
сра зме ран број да на код по сло дав ца код ко јег је име-
но ван на функ ци ју.

При мер:

За по сле ни ко ји ра ди у јав ној слу жби, име но ван 
је на функ ци ју у др жав ном ор га ну од 1. мар та те ку ће 
го ди не. Овом за по сле ном ми ру ју пра ва и оба ве зе 
из рад ног од но са у јав ној слу жби од 1. мар та те ку ће 
го ди не. За по сле ни има пра во на сра змер ни број да
на го ди шњег од мо ра за два ме се ца од 2/12 за рад у 
јав ној слу жби и за де сет ме се ци (10/12) про ве де них 
на јав ној функ ци ји у др жав ном ор га ну.

3. Дужина годишњег одмора и мерила  
за утврђивање дужине годишњег одмора
Чла ном 69. За ко на о ра ду про пи са но је да за по сле-

ни има пра во на го ди шњи од мор за сва ку ка лен дар ску 
го ди ну у скла ду са оп штим ак том и уго во ром о ра ду, а 
нај ма ње 20 рад них да на. Пун го ди шњи од мор утвр ђу је 
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се та ко што се за кон ски ми ни мум уве ћа ва на осно ву 
кри те ри ју ма ко ји су про пи са ни по себ ним за ко ни ма и 
по је ди нач ним ко лек тив ним уго во ри ма (усло ви ра да, 
до при нос на ра ду, рад но ис ку ство, струч на спре ма и 
др.). Мак си ма лан број да на го ди шњег од мо ра ни је 
про пи сан За ко ном о ра ду, али је утвр ђен по себ ним 
за ко ни ма и ко лек тив ним уго во ри ма.

3.1.Дужинагодишњегодмораимерила
заутврђивањедужинегодишњегодмора

коддржавнихоргана
ПКУ за др жав не ор га не („Слу жбе ни гла сник РС“, 

бр. 38/19, . . . и 51/22) утвр ђу је нај ду же 35 рад них да на 
го ди шњег од мо ра, од но сно 40 рад них да на за др жав не 
слу жбе ни ке ко ји оства ру ју пра во на скра ће но рад но 
вре ме (члан 12. став 4); ПКУ утвр ђе на су и ме ри ла 
за утвр ђи ва ње ду жи не го ди шњег од мо ра. Ду жи на 
го ди шњег од мо ра за по сле ног утвр ђу је се та ко што се 
за кон ски ми ни мум од 20 рад них да на уве ћа ва пре ма 
кри те ри ју ми ма про пи са ним ПКУ. Кри те ри ју ми су:

1. По осно ву рад не успе шно сти 3 до 5 рад них да на;
2. Усло ва ра да 2 до 10 рад них да на;
3. По осно ву го ди на ра да про ве де них у рад ном 

од но су 1 до 5 рад них да на;
4. По осно ву струч не спре ме, сло же но сти по сло ва, 

овла шће ња и од го вор но сти за др жав не слу жбе ни ке 1 до 
5 рад них да на, а за на ме ште ни ке од 1 до 4 рад на да на;

5. За по сле ној осо би са ин ва ли ди те том – за 5 
рад них да на;

6. По осно ву бри ге о де ци и чла но ви ма уже по-
ро ди це од 1 до 5 рад них да на.

Го ди шњи од мор, ко ји се утвр ди на кон при ме не 
свих кри те ри ју ма, не мо же се ко ри сти ти у та ја њу ду жем 
од 35 да на, од но сно 40 рад них да на за др жав не слу-
жбе ни ке ко ји оства ру ју пра во на скра ће но рад но вре ме.

Вре ме ко ри шће ња го ди шњег од мо ра утвр ђу је 
се пла ном ко ри шће ња го ди шњег од мо ра. План ко ри-
шће ња го ди шњег од мо ра до но си ру ко во ди лац ор га на 
нај ка сни је до кра ја апри ла ка лен дар ске го ди не, 
на кон прет ход но при ба вље ног ми шље ња ру ко во ди ла-
ца уну тра шњих ор га ни за ци о них је ди ни ца др жав ног 
ор га на, во де ћи ра чу на о пи са ном зах те ву за по сле ног.

План ко ри шће ња го ди шњег од мо ра са др жи: име 
и пре зи ме за по сле ног; рад но ме сто; тра ја ње го ди шњег 
од мо ра; вре ме ко ри шће ња го ди шњег од мо ра и име за-
по сле ног ко ји ме ња за по сле ног за вре ме ко ри шће ња 
го ди шњег од мо ра.

На осно ву пла на ко ри шће ња го ди шњег од мо-
ра, до но си се за сва ког за по сле ног ре ше ње ко јим 
се утвр ђу је укуп но тра ја ње го ди шњег од мо ра пре ма 
на ве де ним ме ри ли ма и вре ме ко ри шће ња го ди шњег 
од мо ра. Ре ше ње се мо же до ста ви ти за по сле ном у 
елек трон ском об ли ку.

Ако по тре бе по сла зах те ва ју, по сло да вац мо же 
из ме ни ти вре ме од ре ђе но за ко ри шће ње го ди шњег 
од мо ра, нај ка сни је пет рад них да на пре да на од ре ђе-
ног за ко ри шће ње го ди шњег од мо ра.

3.2.Дужинагодишњегодмораимерила
заутврђивањегодишњегодморазазапослене

улокалнојсамоуправи
 Чла ном 17. ПКУ за за по сле не у је ди ни ца ма 

ло кал не са мо у пра ве утвр ђе на су ме ри ла и ду жи на 
го ди шњег од мо ра.

Ду жи на го ди шњег од мо ра за по сле ног утвр ђу је 
се та ко што се за кон ски ми ни му м од 20 рад них да на 
уве ћа ва пре ма сле де ћим кри те ри ју ми ма:

1. По осно ву до при но са на ра ду од 3 до 5 рад-
них да на;

2. По осно ву струч не спре ме од 1 до 5 рад них да на;
3. По осно ву го ди на ра да у рад ном од но су од 1 

до 5 рад них да на;
4. По осно ву усло ва ра да 2 до 10 рад них да на, 

10 да на за рад но ме сто где је уве де но скра ће но рад но 
вре ме;

5. За по сле ној осо би са ин ва ли ди те том – за 5 
рад них да на;

6. По осно ву бри ге о де ци и чла но ви ма уже по-
ро ди це  од 2 до 5 рад них да на.

Го ди шњи од мор, ко ји се утвр ди на кон при ме не 
свих кри те ри ју ма, не мо же се ко ри сти ти у тра ја њу 
ду жем од 35 рад них да на. За по сле ни са на вр ше них 
30 го ди на ра да про ве де них у рад ном од но су има пра-
во на го ди шњи од мор у тра ја њу од 35 рад них да на.

Вре ме ко ри шће ња го ди шњег од мо ра утвр ђу је се 
пла ном ко ри шће ња го ди шњег од мо ра. План до но си 
ру ко во ди лац до кра ја апри ла ка лен дар ске го ди не. На 
осно ву пла на ко ри шће ња го ди шњег од мо ра до но си се 
ре ше ње за сва ког за по сле ног ко јим се утвр ђу је укуп но 
тра ја ње го ди шњег од мо ра и вре ме ко ри шће ња. Ре ше ње 
се мо же до ста ви ти у елек трон ском об ли ку.

3.3.Дужинагодишњегодмораимерилаза
утврђивањегодишњегодморазазапослене

уздравственимустановама
 ПКУ за здрав стве не уста но ве чи ји је осни вач РС, 

ау то ном на по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 58/19, 96/19) про пи са ни 
су ме ри ла и ду жи на за утвр ђи ва ње го ди шњег од мо ра.

Ду жи на го ди шњег од мо ра за за по сле не у здрав-
стве ним уста но ва ма утвр ђу је се та ко што се за кон ски 
ми ни мум од 20 рад них да на уве ћа ва по осно ву:

1. Рад ног ис ку ства – за сва ке три го ди не у рад ном 
од но су – 1 рад ни дан;

2. Струч не спре ме – 1 до 5 рад них да на;
3. Усло ва ра да – 3 до 12 рад них да на;
4. До при но са на ра ду на пред лог не по сред ног 

ру ко во ди о ца – 5 рад них да на;
5. Со ци јал ног и здрав стве ног ста ту са за по сле ног 

– 1 до 5 рад них да на;
6. Кон та ка та са па ци јен ти ма – 3 рад на да на.
Чла ном 50. став 2. ПКУ, про пи са но је да го ди шњи 

од мор по свим осно ва ма не мо же тра ја ти ду же од 35 
рад них да на а ста вом 3. истог чла на про пи са но је да 
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за по сле ни ко ји ра де скра ће но рад но вре ме (члан 38. 
ПКУ), у скла ду са за ко ном и овим уго во ром, има ју 
пра во на ко ри шће ње го ди шњег од мо ра у тра ја њу до 
40 рад них да на.

Зах тев за ко ри шће ње го ди шњег од мо ра за по сле ни 
под но си пи сме но ру ко во ди о цу рад не је ди ни це. Ру ко во-
ди лац са чи ња ва пред лог пла на ко ри шће ња го ди шњег 
од мо ра за по сле них гру пи сан пре ма по сло ви ма.

При из ра ди пла на ко ри шће ња го ди шњег од мо ра, 
по сло да вац на ро чи то во ди ра чу на о зах те ви ма за по-
сле них са нај ду жим укуп ним ста жом оси гу ра ња и 
зах те ви ма за по сле них са де цом до 14 го ди на.

3.4.Дужинагодишњегодмораимерила
заутврђивањегодишњегодморазазапослене

уустановамакултуре
 ПКУ за уста но ве кул ту ре чи ји је осни вач РС, 

ау то ном на по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 3/22) про пи са на је ду жи на 
и ме ри ла за утвр ђи ва ње го ди шњег од мо ра.

Пре ма чла ну 17. ПКУ, ду жи на го ди шњег од мо ра 
утвр ђу је се та ко што се за ко ном утвр ђе ни ми ни мум 
од 20 рад них да на уве ћа ва по осно ву сле де ћих кри-
те ри ју ма:

1. Рад ног ис ку ства, и то нај ма ње је дан рад ни дан 
за сва ких на вр ше них пет го ди на;

2. По осно ву об ра зо ва ња 1 до 5 рад на да на;
3. Усло ва ра да – за рад на ме сти ма са по ве ћа ним 

ри зи ком – 4 да на;
4. До при нос на ра ду – до 6 рад них да на;
5. Дру гих кри те ри ју ма (ин ва лид но сти, са мо-

хра ним ро ди те љи ма, за по сле ни ма ко ји има ју де те са 
смет ња ма) – 4 рад на да на.

Го ди шњи од мор по свим на ве де ним кри те ри ју ми-
ма не мо же се утвр ди ти у тра ја њу ду жем од 35 рад них 
да на. За по сле ни мла ђи од 18 го ди на има ју пра во на 
го ди шњи од мор у тра ја њу од 35 рад них да на.

ПКУ за уста но ве кул ту ре чи ји је осни вач Град 
Бе о град („Слу жбе ни лист Гра да Бе о гра да“, бр. 3/22), 
у скла ду са чла ном 34. став 4. ПКУ, по сло да вац је ду-
жан да за по сле ном утвр ди ду жи ну го ди шњег од мо ра 
за сва ку ка лен дар ску го ди ну од нај ма ње 20 рад них 
да на, а нај ви ше 35 рад на да на по свим осно ва ма. У 
скла ду са чла ном 38. ПКУ, за по сле ном са 30 го ди на 
пен зиј ског ста жа утвр ђу је се ду жи на го ди шњег од мо ра 
у ми ни мал ном тра ја њу од 30 рад них да на. За по сле ни 
мла ђи од 18 го ди на, као и за по сле ни са пре ко 50 го ди на 
жи во та, има ју пра во на го ди шњи од мор у ми ни мал ном 
тра ја њу од 30 рад них да на, а нај ви ше 35 рад них да на 
по свим осно ва ма.

Пре ма чла ну 37. ПКУ, ми ни мал но тра ја ње го ди-
шњег од мо ра од 20 рад них да на уве ћа ва се:

1. По осно ву струч не спре ме од 1 до 5 рад них да на;
2. По осно ву рад ног ис ку ства од 2 до 7 рад них 

да на;
3. По осно ву до при но са на ра ду – за по сле ном 

са нат про сеч ним ре зул та ти ма до 5 рад них да на по 
од лу ци ди рек то ра;

4. По осно ву со ци јал них усло ва (ин ва ли ди ма, 
са мо хра ним ро ди те љи ма, за де те са пси хо фи зич ким 
смет ња ма) – 1 до 3 рад на да на, ако има ви ше усло ва 
од мор се уве ћа ва за 5 рад них да на;

5. По осно ву усло ва ра да за за по сле не ко ји ра де 
на на ро чи то те шким, на пор ним и за здра вље штет ним 
усло ви ма – 5 рад них да на.

За по сле ни има пра во на два на е сти ну го ди шњег 
од мо ра, у скла ду са за ко ном, за сва ки ме сец да на у 
ка лен дар ској го ди ни у ко јој је за сно вао рад ни од нос 
или у ко јој му пре ста је рад ни од нос.

3.5.Дужинагодишњегодмораимерила
заутврђивањегодишњегодморазазапослене

усоцијалнојзаштити
 ПКУ за со ци јал ну за шти ту у Ре пу бли ци Ср-

би ји („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 29/19, . . . и 48/22), 
чла ном 26. став 5. про пи са но је да го ди шњи од мор 
по свим осно ва ма не мо же тра ја ти ду же од 35 рад них 
да на. Ста вом 6. истог чла на про пи са но је да за по сле ни 
ко ји ра де скра ће но рад но вре ме и за по сле ни са пре ко 
30 го ди на про ве де них у рад ном од но су или са пре ко 
55 го ди на жи во та и за по сле ној са пре ко 25 го ди на 
про ве де них у рад ном од но су или са пре ко 50 го ди на 
жи во та, има ју пра во на ко ри шће ње го ди шњег од мо ра 
у тра ја њу до 40 рад них да на.

Ду жи на го ди шњег од мо ра утвр ђу је се та ко што 
се за кон ски ми ни мум од 20 рад них да на уве ћа ва по 
осно ву:

1. Рад ног ис ку ства од 1 до 5 рад них да на;
2. Струч не спре ме, сло же но сти по сло ва и од го-

вор но сти од 1 до 4 рад на да на;
3. Усло ва ра да, за рад на по сло ви ма са по ве ћа ним 

ри зи ком од 6 до 10 да на;
4. До при но са на ра ду на пред лог не по сред ног ру-

ко во ди о ца за из у зет не ре зул та те ра да до 5 рад них да на;
5. Со ци јал ног и здрав стве ног ста ту са за по сле ног 

(ин ва лид ност, про фе си о нал не бо ле сти....) од 1 до 7 
рад них да на;

6. Кон та ка та са ко ри сни ци ма, за рад у сме на ма, 
рад но ћу, рад су бо том и не де љом за 3 рад на да на.

По сло да вац је ду жан да на по чет ку го ди не, а нај ка-
сни је до 31. мар та, са чи ни план ко ри шће ња го ди шњих 
од мо ра за по сле них на осно ву зах те ва ко ји су за по сле ни 
ду жни да до ста ве до 15. мар та те ку ће го ди не.

Оп штим ак том по сло дав ца мо же се утвр ди ти 
пра во на ко лек тив ни го ди шњи од мор.

3.6.Дужинагодишњегодмораимерила
заутврђивањегодишњегодморазазапослене

упредшколскимустановама
ПКУ за пред школ ске уста но ве чи ји је осни вач 

Град Бе о град („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 41/19, 93/20, 
. . . и 56/22) пре ма чла ну 29. ПКУ, го ди шњи од мор по 
свим осно ва ма не мо же тра ја ти ду же од 30 рад них да-
на, осим за за по сле не са на вр ше них 55 го ди на жи во та 
или 35 го ди на рад ног ста жа, ду жи на го ди шњег од мо ра 
тра је нај ду же 35 рад них да на.
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Ду жи на го ди шњег од мо ра за по сле ног у тра ја њу 
од 20 рад них да на уве ћа ва се по осно ву:

1. Ста жа оси гу ра ња од 1 до 7 рад них да на;
2. Струч не спре ме од 2 до 5 рад них да на;
3. Усло ва ра да за оте жа не усло ве ра да – 5 рад-

них да на;
4. До при но са на ра ду од 1 до 3 рад на да на;
5. Со ци јал них усло ва (ин ва ли ди, са мо хра ни ро-

ди те љи...) – 3 рад на да на;
6. За по сле ном са на вр ше них 55 го ди на жи во та 

или 35 го ди на рад ног ста жа – 5 рад них да на.
Рас по ред го ди шњег од мо ра утвр ђу је ди рек тор 

пре ма пла ну ко ри шће ња го ди шњег од мо ра за сва ку 
го ди ну. Ре ше ње о ко ри шће њу го ди шњег од мо ра за-
по сле ном се до ста вља нај ка сни је 15 да на пре да ту ма 
од ре ђе ног за ко ри шће ње го ди шњег од мо ра.

3.7.Дужинагодишњегодмораимерила
заутврђивањегодишњегодморазазапослене

полицијскеслужбенике
ПКУ за по ли циј ске слу жбе ни ке („Слу жбе ни 

гла сник РС“, бр. 62/19, 62/20, 81/21) у чла ну 16. про-
пи са но је да го ди шњи од мор по свим кри те ри ју ми ма, 
по ли циј ски слу жбе ни ци не мо гу ко ри сти ти у тра ја њу 
ду жем од 33 да на, осим по ли циј ских слу жбе ни ка ко ји 
има ју 30 го ди на ефек тив ног ста жа, има ју пра во на го-
ди шњи од мор у тра ја њу од 35 рад них да на.

Ду жи на го ди шњег од мо ра по ли циј ског слу жбе-
ни ка утвр ђу је се та ко што се ми ни мум од 20 рад них 
да на уве ћа ва по осно ву:

1. Оце не ра да 2 до 5 рад них да на;
2. Усло ва ра да – за рад на рад ним ме сти ма на ко-

ји ма се стаж оси гу ра ња ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 
за 3 рад на да на;

3. По осно ву го ди на ра да про ве де них у рад ном 
од но су од 1 до 4 рад на да на;

4. По осно ву струч не спре ме 1 до 3 рад на да на;
5. За по сле ној осо би са ин ва ли ди те том – 5 рад-

них да на;
6. По осно ву бри ге о де ци и чла но ви ма уже по-

ро ди це – 2 до 5 рад них да на.
Ре ше ње о ко ри шће њу го ди шњег од мо ра до но си 

се на осно ву пла на ко ри шће ња го ди шњег од мо ра и 
зах те ва по ли циј ског слу жбе ни ка ко ји са др жи пе ри од 
у ко јем же ли да ко ри сти го ди шњи од мор и да ли ће 
ко ри сти ти го ди шњи од мор из јед ног или ви ше де ло ва. 
Ре ше ње о ко ри шће њу го ди шњег од мо ра се уру чу је 
по ли циј ском слу жбе ни ку, по пра ви лу, нај ка сни је 15 
да на пре да на од ре ђе ног за от по чи ња ње ко ри шће ња 
го ди шњег од мо ра.

Ру ко во ди лац  уну тра шње ор га ни за ци о не је ди ни це 
ми ни стар ства мо же по ли циј ском слу жбе ни ку да од ло жи 
или пре ки не ко ри шће ње го ди шњег од мо ра уз пи са но 
об ра зло же ње у сва ком тре нут ку у то ку ко ри шће ња 
или от по чи ња ња го ди шњег од мо ра, а ра ди оба вља ња 
по сло ва ко ји не тр пе од ла га ње.

3.8.Дужинагодишњегодмораимерила
заутврђивањегодишњегодмора
зазапосленеуВојсциСрбије

За ко ном о Вој сци Ср би је („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 116/07, 94/19, 74/21) у чла ну 104. про пи са но 
је да про фе си о нал но вој но ли це има пра во на го ди-
шњи од мор за на вр ше не, од но сно пу не го ди не ра да 
оства ре не у рад ном од но су и то: 

1. До 10 го ди на – 25 рад них да на; 
2. Од 10 до 20 го ди на – 27 рад них да на;
3. Пре ко 20 го ди на – 30 рад них да на;
4. Пре ко 30 го ди на – 35 рад них да на.
Пра во на го ди шњи од мор у тра ја њу од 35 рад них 

да на, без об зи ра на на вр ше не, од но сно пу не го ди не 
ра да оства ре не у рад ном од но су, при па да ин ва ли ду са 
50% и ве ћим про цен том не спо соб но сти за рад и ли цу 
ко је оба вља спе ци фич ну вој ну слу жбу.

При утвр ђи ва њу ду жи не го ди шњег од мо ра, рад на 
не де ља се ра чу на као пет рад них да на. Про фе си о нал но 
вој но ли це има пра во на два на е сти ну го ди шњег од мо ра 
за ме сец да на ра да у ка лен дар ској го ди ни.

3.9.Даникојисенерачунајуугодишњиодмор

Пре ма чла ну 69. За ко на о ра ду, за по сле ни има 
пра во на го ди шњи од мор у тра ја њу утвр ђе ном оп-
штим ак том и уго во ром о ра ду, а нај ма ње 20 рад них 
да на. Ду жи на го ди шњег од мо ра утвр ђу је се та ко што 
се за кон ски ми ни мум од 20 рад них да на уве ћа ва по 
осно ву до при но са на ра ду, усло ва ра да, рад ног ис ку-
ства, струч не спре ме и дру гих кри те ри ју ма утвр ђе них 
оп штим ак том или уго во ром о ра ду. У скла ду са чла ном 
70. За ко на о ра ду, при утвр ђи ва њу ду жи не го ди шњег 
од мо ра рад на не де ља ра чу на се као пет рад них да-
на. У да не го ди шњег од мо ра не ра чу на ју се су бо та 
и не де ља, без об зи ра на рас по ред и ду жи ну рад ног 
вре ме на. Уко ли ко рад на не де ља тра је, нпр., шест рад-
них да на (рад у сме на ма и у тур ну су, рад су бо том), 
ду жи на го ди шњег од мо ра утвр ђу је се пре ма рад ној 
не де љи од пет рад них да на. Ако је рас по ред рад ног 
вре ме на утвр ђен та ко да рад на не де ља тра је шест рад-
них да на, а за по сле ном се за вр ша ва го ди шњи од мор у 
пе так, пр ви рад ни дан је су бо та. У тој рад ној не де љи 
за по сле ном се ра чу на да је го ди шњи од мор ко ри стио 
пет рад них да на. Исто та ко, ако у да не од мо ра пад ну 
пра зни ци ко ји су не рад ни да ни, у скла ду са За ко ном 
о др жав ним пра зни ци ма у Ре пу бли ци Ср би ји, од мор 
се про ду жа ва за оно ли ко да на за ко ли ко је за по сле ни 
имао пра во да не ра ди.

У да не го ди шњег од мо ра не ура чу на ва ју се:
– да ни пра зни ка ко ји су не рад ни да ни;
– да ни од су ства на пла ће ном од су ству;
– да ни од су ства због при вре ме не спре че но сти за 

рад – бо ло ва ње.
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3.10.Времекоришћењагодишњегодмора
Ка да је у пи та њу вре ме ко ри шће ња го ди шњег 

од мо ра, тре ба на по ме ну ти да за по сле ни у шко ли, 
по пра ви лу, ко ри сте го ди шњи од мор за вре ме школ-
ског рас пу ста (члан 161. став 2. За ко на о осно ва ма 
си сте ма об ра зо ва ња и вас пи та ња). Го ди шњи од мор 
за вре ме школ ског рас пу ста ко ри сте сви за по сле ни 
ко ји су за сно ва ли рад ни од нос на нео д ре ђе но и на 
од ре ђе но вре ме.

У ве зи са тим, Ми ни стар ство ра да и со ци јал не 
по ли ти ке да ло је ми шље ње бр. 011-00-890/2009-02 од 
23.11.2009. го ди не, а чи ји део гла си:

„....Полазећиодтогадазапослениуустановама
уобластиобразовањапоправилукористегодишњи
одморзавремешколскограспуста,сагласночлану
138.став2.Законаоосновамасистемаобразовањаи
васпитања,установаобразовањаједужнадазапосле
номнаодређеновремеомогућикоришћењегодишњег
одмораувремешколскограспуста.Акозапосленомна
одређенораспуста,установаједужнадамуомогући
коришћењегодишњегодмораунекомдругомпериоду,
апреистекавременанакојејезасноваорадниоднос.“

За по сле ни у об ра зо ва њу (ви ше и ви со ко) ко ри сти 
го ди шњи од мор, по пра ви лу, у вре ме се ме стар ског, 
тро се ме стар ског рас пу ста и за вр шет ка на ста ве у бло ку 
(члан 12. ПКУ).

4. Коришћење годишњег одмора у деловима
Чла ном 73. За ко на о ра ду, као и ПКУ за јав не 

слу жбе и др жав не ор га не, про пи са но је да се го ди шњи 
од мор мо же ко ри сти ти у два или ви ше де ло ва. Ако 
за по сле ни ко ри сти го ди шњи од мор у де ло ви ма, пр ви 
део ко ри сти у тра ја њу од нај ма ње две рад не не де ље 
(10 да на) не пре кид но у то ку ка лен дар ске го ди не, 
а оста так нај ка сни је до 30. ју на на ред не го ди не. 

Из у зет но у 2021. и 2022. го ди ни због пан де ми је 
ви ру сом CO VID -19, Вла да Ре пу бли ке  Ср би је је За-
кључ ком да ла пре по ру ку по сло дав ци ма да за по сле ни ма 
ко ји ни су ис ко ри ти ли део  го ди шњег од мо ра из 2019. 
го ди не до кра ја 2020. го ди не, да тај део го ди шњег од-
мо ра ис ко ри сте нај ка сни је до 30. ју на 2021. го ди не, а 
пре ко ри шће ња при па да ју ћег го ди шњег од мо ра за 2020. 
го ди ну. За по сле ни ко ји ни су ис ко ри сти ли го ди шњи 
од мор за 2020. го ди ну, тај од мор за поч ну и ис ко ри сте 
у 2021. го ди ни, од но сно да га ис ко ри сте нај ка сни је до 
30. ју на 2022. го ди не. За по сле ни ко ји ни су ис ко ри сти ли 
го ди шњи од мор за 2021. го ди ну да тај од мор за поч ну 
и ис ко ри сте  у 2022. го ди ни, од но сно да га ис ко ри сте 
до 30. ју на 2023. го ди не. 

Осим на ве де них из у зе та ка пра ви ло је да, уко ли ко 
за по сле ни не ис ко ри сти пр ви део од мо ра у тра ја њу од 
две рад не не де ље у ка лен дар ској го ди ни, гу би пра во 
на ко ри шће ње го ди шњег од мо ра. Исто та ко, за по сле ни 
гу би пра во да го ди шњи од мор (за пре о ста ли део) ако 
ис ко ри сти пр ви део го ди шњег од мо ра у ка лен дар ској 
го ди ни, а не ис ко ри сти дру ги део до 30. ју на на ред не 
го ди не. Из у зе так од овог пра ви ла про пи сан је ста вом 
3. чла на 73. За ко на о ра ду, ко јим се да је пра во за по-
сле ни ма ко ји због по ро диљ ског бо ло ва ња, од су ства 

са ра да ра ди не ге но во ро ђе ног де те та и због по себ-
не не ге де те та ни су ис ко ри сти ли го ди шњи од мор за 
ка лен дар ску го ди ну, да га ис ко ри сте у це ло сти или 
пре о ста лом де лу у пе ри о ду од 1. ја ну а ра до 30. ју на у 
на ред ној ка лен дар ској го ди ни. За по сле на ко ја се вра-
ти ла са по ро диљ ског од су ства и од су ства са ра да ра ди 
не ге де те та по сле 30. ју на, не ма пра во на ко ри шће ње 
го ди шњег од мо ра из прет ход не го ди не. 

 5. Накнада плате (зараде)  
за време годишњег одмора

Пре ма од ред ба ма чла на 32. За ко на о пла та ма др-
жав них слу жбе ни ка и на ме ште ни ка и чла на 32. ПКУ за 
др жав не ор га не, др жав ни слу жбе ник и на ме ште ник 
док ко ри сти го ди шњи од мор ко ји му је одо брен пре ма 
оп штим про пи си ма о ра ду и ПКУ за др жав не ор га не, 
има пра во на на кна ду пла те ко ја се об ра чу на ва и 
ис пла ћу је у истом из но су као да је ра дио.

 У скла ду са чла ном 42. став 1. тач ка 1) ПКУ за 
за по сле не у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве, за по-
сле ни има ју пра во за вре ме ко ри шће ња го ди шњег 
од мо ра на на кна ду пла те у ви си ни про сеч не пла те у 
прет ход них 12 ме се ци. 

За по сле ни у јав ним слу жба ма (об ра зо ва ње, 
на у ка, кул ту ра, здрав ство) и за по сле ни у јав ним аген-
ци ја ма (за при ва ти за ци ју, за при вред не ре ги стре, за 
ле ко ве, за бор бу про тив ко руп ци је, за стра на ула га ња 
и про мо ци ју и др.) оства ру ју пра во на на кна ду за-
ра де за вре ме ко ри шће ња го ди шњег од мо ра пре ма 
чла ну 114. За ко на о ра ду, у ви си ни про сеч не за ра де 
у 12 ме се ци ко ји прет хо де от по чи ња њу го ди шњег 
од мо ра.

6. Шта чини основицу за обрачун накнаде  
за годишњи одмор

У скла ду са чл. 32. и 39. За ко на о пла та ма 
др жав них слу жбе ни ка и на ме ште ни ка и чла ном 
32. ПКУ за др жав не огра не, за вре ме ко ри шће ња 
го ди шњег од мо ра др жав ни слу жбе ник и на ме ште-
ник има пра во на на кна ду пла те за ко ри шће ње 
го ди шњег од мо ра ко ја се об ра чу на ва и ис пла ћу је 
у истом из но су као да је ра дио.

Осно ви ца за об ра чун на кна де за ра де за вре ме 
го ди шњег од мо ра за јав не слу жбе, име но ва на, по-
ста вље на ли ца и за по сле не у ло кал ној са мо у пра ви 
је про сеч на бру то за ра да (пла та) у прет ход них 12 
ме се ци, од но сно 12 ме се ци ко ји прет хо де ме се цу у 
ко јем је за по че то ко ри шће ње го ди шњег од мо ра. На 
при мер, ако је за по че то ко ри шће ње го ди шњег од мо ра 
20. ју ла и тра је до 15. ав гу ста 2022. го ди не, прет ход них 
12 ме се ци за да не го ди шњег од мо ра у ју лу и ав гу сту 
узи ма се 12 ме се ци ко ји су прет хо ди ли ме се цу у ко јем 
је го ди шњи од мор за по чео, а то су јул 2021 – јун 2022. 
За ра ду (пла ту) на осно ву ко је се из ра чу на ва про сек за 
прет ход них 12 ме се ци чи не:

– ис пла ће на за ра да (пла та) по са ту за ефек тив-
не са те ра да у прет ход них 12 ме се ци;

– део за ра де (пла те) по осно ву рад ног учин ка;
– бо ну си, сти му ла ци је;
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– уве ћа ње за ра де (пла те) по осно ву ра да на дан 
пра зни ка, ноћ ног ра да, пре ко вре ме ног ра да, ра да 
у сме на ма, ми ну лог ра да, ра да не де љом, и дру гих 
уве ћа ња у скла ду са оп штим ак том;

– дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де 
и ко ја су ис пла ће на у прет ход них 12 ме се ци као, 
на при мер, те рен ски до да так, до да так за од во је ни 
жи вот и дру га да ва ња ко ја има ју ка рак тер за ра де.

У осно ви цу за об ра чун на кна де не ула зе ис-
пла ће не на кна де за ра да, као ни са ти за на кна де за 
вре ме бо ло ва ња, го ди шњег од мо ра, др жав ног пра зни ка, 
пла ће ног од су ства и др. на кна де. На об ра чу на ту на-
кна ду за ра де за го ди шњи од мор не об ра чу на ва се 
ми ну ли рад (ми ну ли рад на ла зи се у про сеч ној за ра ди). 

При мер:

За по сле ни ко ри сти го ди шњи од мор у пе ри о ду 
од 24. ју ла до 11. ав гу ста те ку ће го ди не (15 да на х 8 
са ти = 120 са ти). Прет по ста ви мо да је у прет ход них 
12 ме се ци (јул 2021 – јун 2022) оства рио 2.000 са ти 
ефек тив ног ра да и бру то пла ту у из но су од 1.200.000 
ди на ра. Про сеч на бру то пла та по са ту у прет ход них 
12 ме се ци из но си бру то 600 дин. (1.200.000 : 2000).

Об ра чун на кна де за го ди шњи од мор за јул те
ку ће го ди не:

1. Од 24. ју ла до 31. ју ла те ку ће 
го ди не (6 да на х 8 са ти)

48 са ти

2. Осно ви ца за об ра чун на кна
де по са ту

600 дин./h

3. Из нос на кна де за го ди шњи 
од мор за јул – бру то (48 х 600 
дин.)

28.800

Об ра чун на кна де за го ди шњи од мор  
за ав густ те ку ће го ди не:

1. Од  1. ав гу ста до 11. ав гу ста 
те ку ће го ди не (9 да на х 8 са
ти)

72 са та

2. Осно ви ца за об ра чун на кна
де по са ту

600 дин./h

3. Из нос об ра чу на те на кна де за 
ав густ (72 са та х 600 дин.)

43.200

Об ра чу на та на кна да пла те за го ди шњи од мор са 
ста но ви шта пла ћа ња по ре за и до при но са у све му се 
тре ти ра као и за ра да. То зна чи да се на на кна ду за ра де 
за го ди шњи од мор пла ћа 10% по ре за, 19,90% до при но са 
из на кна де (на те рет за по сле ног) и 16,15% до при но са 
на те рет по сло дав ца. У Об ра зац ППП-ПД ова на кна да 
не уно си се по себ но, од но сно ни је про пи са на по себ на 
Озна ка вр сте пла ћа ња, већ се ко ри сти ОВП за за ра ду.

При ли ком утвр ђи ва ња осно ви це за об ра чун на-
кна де пла те (за ра де) у об зир се узи ма ју ефек тив ни 
ча со ви ра да у прет ход них 12 ме се ци, као и за ра да 
ко ју је за по сле ни при мио за ефек тив не ча со ве ра да у 

том пе ри о ду, у прак си се при ли ком об ра чу на на кна де 
за ра де мо гу по ја ви ти сле де ћи слу ча је ви:

1. За по сле ни је у прет ход них 12 ме се ци де ли-
мич но ра дио, а де ли мич но био од су тан и за са те ра да 
му је ис пла ће на пла та (за ра да), а за са те од су ство ва ња 
му је ис пла ће на на кна да пла те. При ли ком утвр ђи ва-
ња осно ви це за об ра чун на кна де за го ди шњи од мор у 
об зир се узи ма ју ефек тив ни ча со ви ра да (укљу чу ју ћи 
и ча со ве ра да на да не др жав них и вер ских пра зни ка, 
пре ко вре ме ни рад), и об ра чу на та и ис пла ће на пла та по 
свим осно ва ма ко ју је за по сле ни при мио. У об ра чун 
се не укљу чу ју са ти од су ства ни ти из но си на кна да 
при мље ни по том осно ву;

2. За по сле ни у прет ход них 12 ме се ци ни је оства-
рио пла ту, био је све вре ме на бо ло ва њу. Осно ви цу 
за об ра чун на кна де за го ди шњи од мор чи ни основ на 
пла та уве ћа на за ми ну ли рад;

3. За по сле ни је у прет ход них 12 ме се ци био у 
рад ном од но су али му за је дан пе ри од ни је ис пла ћи-
ва на пла та. Осно ви цу за об ра чун на кна де за го ди шњи 
од мор чи ни об ра чу на та за ра да по свим осно ва ма ко ју 
је за по сле ни оства рио за прет ход них 12 ме се ци, ко ју 
тре ба по де ли ти са оства ре ним ча со ви ма ра да ка ко 
би се до би ла про сеч на за ра да по ча су у том пе ри о ду. 
На по ми ње мо да је по сло да вац оба ве зан да из вр ши об-
ра чун пла те и за ме се це за ко је ни је ис пла тио за ра ду, 
па про сеч ну пла ту у прет ход них 12 ме се ци утвр ђу је 
на осно ву об ра чу на тих пла та као да су ис пла ће не;

4. За по сле ни ни је био у рад ном од но су у свих 
12 ме се ци. Осно ви цу за об ра чун на кна де за го ди шњи 
од мор чи ни про сек ко ји се ра чу на за пе ри од од да на 
за по сле ња до ис те ка ме се ца ко ји прет хо ди ме се цу за 
ко ји се утвр ђу је на кна да.

 7. Накнада штете за неискоришћени годишњи 
одмор за запослене у државним органима,  

органима аутономне покрајине,  
јавним службама, јавним агенцијама  

и порески третман накнаде штете
У скла ду са чла ном 15. ПКУ за др жав не ор га не, 

ако др жав ни слу жбе ни ци и на ме ште ни ци у слу ча ју 
пре стан ка рад ног од но са не ис ко ри сте го ди шњи од мор, 
има ју пра во на нов ча ну на кна ду уме сто ко ри шће ња 
го ди шњег од мо ра у ви си ни 100% бру то пла те ко ју су 
оства ри ли у прет ход них 12 ме се ци, сра змер но са 
бро јем да на не ис ко ри шће ног го ди шњег од мо ра. 
На кна да ште те утвр ђу је се и ис пла ћу је у скла ду са 
ре ше њем по сло дав ца, у ро ку од 30 да на од пре стан ка 
рад ног од но са.

У скла ду са чла ном 20.  ПКУ за за по сле не у је-
ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве, за по сле ни у ло кал ној 
са мо у пра ви, у слу ча ју пре стан ка рад ног од но са, има ју 
пра во на нов ча ну на кна ду уме сто ко ри шће ња го ди шњег 
од мо ра у ви си ни про сеч не пла те ко ју су оства ри ли 
у прет ход них 12 ме се ци, сра змер но са бро јем да на 
не ис ко ри шће ног го ди шњег од мо ра. На кна да ште те 
утвр ђу је се и ис пла ћу је у скла ду са ре ше њем по сло-
дав ца, у ро ку од 30 да на од пре стан ка рад ног од но са.

У скла ду са чла ном 76. За ко на о ра ду, за по сле ни 
у јав ним слу жба ма и јав ним аген ци ја ма, у слу ча-
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ју пре стан ка рад ног од но са, по сло да вац је ду жан да 
за по сле ном ко ји ни је ис ко ри стио го ди шњи од мор у 
це ли ни или де ли мич но, ис пла ти  на кна ду ште те за 
не ис ко ри шће ни го ди шњи од мор, у ви си ни про сеч не 
за ра де у прет ход них 12 ме се ци ко ји прет хо де от по-
чи ња њу го ди шњег од мо ра, сра змер но са бро јем да на 
не ис ко ри шће ног го ди шњег од мо ра.

Под пла том се под ра зу ме ва бру то пла та, тј. основ-
на пла та, уве ћа на за до дат ке на пла ту (за ми ну ли рад, 
пре ко вре ме ни рад, рад но ћу и др.) и по ре зе и до при но се 
у скла ду са За ко ном о пла та ма др жав них слу жбе ни ка 
и на ме ште ни ка и За ко на о пла та ма у др жав ним ор га-
ни ма и јав ним слу жба ма. 

Ова на кна да има ка рак тер за ра де са ста но-
ви шта об ра чу на и пла ћа ња по ре за и со ци јал них 
до при но са. При мер об ра чу на по ре за и со ци јал них 
до при но са на на кна ду ште те за не ис ко ри шће ни го ди-
шњи од мор и под но ше ње По ре ске при ја ве ППП-ПД у 
слу ча ју ис пла те на кна де ште те да је мо у овом ча со пи су 
у окви ру по себ ног члан ка под на зи вом „На кна да ште те 
за не ис ко ри шће ни го ди шњи од мор“.

8. Регрес за годишњи одмор
Др жав ни слу жбе ни ци и на ме ште ни ци, иза-

бра на, по ста вље на и за по сле на ли ца у ор га ни ма 

ау то ном не по кра ји не и ло кал не са мо у пра ве и за-
по сле ни у јав ним слу жба ма не ма ју пра во на ре грес 
и то пли оброк.

За др жав не слу жбе ни ке и на ме ште ни ке, пра во 
на ре грес ни је утвр ђе но ни За ко ном о пла та ма др жав них 
слу жбе ни ка и на ме ште ни ка ни ти По себ ним ко лек тив-
ним уго во ром за др жав не ор га не. Чла ном 29. став 2. 
ПКУ за др жав не ор га не про пи са но је да се основ на 
пла та за по сле ног од ре ђу је мно же њем ко е фи ци јен та са 
осно ви цом за об ра чун и ис пла ту пла те, при че му су 
у ко е фи ци јен ту, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је 
на чин утвр ђи ва ња пла та др жав них слу жбе ни ка и на-
ме ште ни ка, са др жа не и на кна де тро шко ва за ис хра ну 
у то ку ра да и ре грес за ко ри шће ње го ди шњег од мо ра.

Иза бра на, по ста вље на и за по сле на ли ца у 
ор га ни ма ау то ном не по кра ји не и ло кал не са мо у-
пра ве и јав не слу жбе при ме њу ју За кон о пла та ма у 
др жав ним ор га ни ма и јав ним слу жба ма. У скла ду са 
чла ном 4. став 2. За ко на о пла та ма, ко е фи ци јент за 
об ра чун пла та са др жи до да так на име на кна де за 
ис хра ну у то ку да на и ре грес за ко ри шће ње го ди-
шњег од мо ра.



 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА  
У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ПРОПИСА

ПДВ

1. Право на одбитак претходног пореза није 
условљено вођењем евиденције ПДВ

У скла ду са За ко ном о по ре зу на до да ту вред ност 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 84/04, . . . и 153/20 – у 
да љем тек сту: За кон), об ве зник ПДВ има пра во да 
ПДВ, ко ји му је об ра чу нат од стра не дру гог об ве зни ка 
ПДВ – прет ход ног уче сни ка у про ме ту за про мет до ба-
ра и услу га, од би је као прет ход ни по рез, уз ис пу ње ње 
усло ва на ве де них у За ко ну – да по се ду је про пи са ну 
до ку мен та ци ју (ра чун или дру ги до ку мент ко ји слу жи 
као ра чун из дат у скла ду са За ко ном), као и да пред-
мет на до бра и услу ге ко ри сти или ће их ко ри сти ти за 
про мет до ба ра и услу га са пра вом на од би так прет-
ход ног по ре за, тј. за про мет ко ји је опо ре зив ПДВ, 
про мет за ко ји је про пи са но по ре ско осло бо ђе ње са 
пра вом на од би так прет ход ног по ре за или за про мет 
ко ји се сма тра из вр ше ним у ино стран ству ако би за тај 
про мет по сто ја ло пра во на од би так прет ход ног по ре за 
да је из вр шен у Ре пу бли ци Ср би ји. 

На чин еви ден ти ра ња ра чу на прет ход ног уче сни ка 
у про ме ту – до ба вља ча у по слов ним књи га ма и еви-
ден ци ји из чла на 46. став 1. За ко на об ве зни ка ПДВ – 
при ма о ца ра чу на не пред ста вља услов за оства ри ва ње 
пра ва на од би так прет ход ног по ре за.

Пре ма то ме, ако об ве зник ПДВ на ба вље на до бра и 
услу ге ко ри сти, од но сно ако ће их ко ри сти ти за про мет 
са пра вом на од би так прет ход ног по ре за и ако по се ду-
је ра чун прет ход ног уче сни ка у про ме ту – до ба вља ча 
ко ји је из дат у скла ду са За ко ном, об ве зник ПДВ има 
пра во на од би так прет ход ног по ре за по том осно ву. С 
тим у ве зи, чи ње ни ца да еви ден ци ја из чла на 46. став 
1. За ко на, ко ја је бли же уре ђе на Пра вил ни ком о по-
ре зу на до да ту вред ност („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
37/21, 64/21 и 127/21 – у да љем тек сту: Пра вил ник), 
об ве зни ка ПДВ – при ма о ца ра чу на не са др жи све по-
дат ке про пи са не чла ном 209. став 3. Пра вил ни ка не 

пред ста вља основ за оспо ра ва ње пра ва на од би так 
прет ход ног по ре за. (МФИН, 011-00-00833/2020-04 од 
22.03.2022. го ди не)

2. Када обвезник ПДВ преноси непокретности 
које чине пословну целину другом обвезнику 
ПДВ који ће наставити да обавља делатност 
коју је обављао преносилац непокретности, 

сматра се да промет тих добара није извршен  
у складу са чланом 6. став 1. тачка 1) ЗПДВ 

I
1. У скла ду са За ко ном о по ре зу на до да ту вред-

ност („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 84/04, . . . и 153/20 
– у да љем тек сту: За кон) и Пра вил ни ком о по ре зу на 
до да ту вред ност („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 37/21, 
64/21, 127/21, 49/22 и 59/22 – у да љем тек сту: Пра вил-
ник), ка да об ве зник ПДВ из вр ши пре нос де ла имо ви не, 
са или без на кна де, или као улог, сма тра се да про мет 
до ба ра и услу га ни је из вр шен ако пред мет ни део имо-
ви не пред ста вља по слов ну це ли ну чи јим пре но сом се 
сти ца о цу омо гу ћа ва са мо стал но оба вља ње де лат но-
сти, уз ис пу ње ње про пи са них усло ва: да је сти ца лац 
пред мет ног де ла имо ви не об ве зник ПДВ, од но сно да 
тим пре но сом по ста је об ве зник ПДВ и да сти ца лац 
имо ви не на ста вља да оба вља исту де лат ност ко ју је 
оба вљао пре но си лац. Ако не ки од на ве де них усло ва 
ни је ис пу њен, ис по ру ка сва ког до бра у имо ви ни ко ја 
се пре но си, од но сно сва ка услу га ко ја се пру жа пре но-
сом имо ви не сма тра се по себ ним про ме том у скла ду 
са За ко ном. Ис пу ње ност усло ва за при ме ну чла на 
6. став 1. тач ка 1) За ко на утвр ђу је се на дан пре но са 
де ла имо ви не.

Са гла сно на ве де ном, у кон крет ном слу ча ју, ка да 
об ве зник ПДВ по се ду је три гра ђе вин ска објек та, од 
ко јих два да је у за куп, при че му из најм љи ва ње не по-
крет но сти ни је пре те жна де лат ност тог об ве зни ка ПДВ, 
гра ђе вин ски објек ти ко је је об ве зник ПДВ дао у за куп, 
а ко је про да је (уз на по ме ну да ни је реч о пр вом пре но су 
пра ва рас по ла га ња на но во и згра ђе ним гра ђе вин ским 



Јун 2022. ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК 99

објек ти ма), сма тра ју се по слов ним це ли на ма, од но сно 
по слов ном це ли ном у сми слу За ко на (што за ви си од 
уго во ра о про да ји), с об зи ром на то да се њи хо вим 
пре но сом сти ца о цу омо гу ћа ва са мо стал но оба вља ње 
де лат но сти ко ју је оба вљао пре но си лац – из најм љи ва-
ње не по крет но сти. У том слу ча ју, ако об ве зник ПДВ 
пре но си по слов ну це ли ну дру гом об ве зни ку ПДВ 
ко ји ће на ста ви ти да оба вља де лат ност из најм љи ва ња 
не по крет но сти (не за ви сно од пре те жне де лат но сти 
сти ца о ца) при ме њу је се члан 6. став 1. тач ка 1) За ко-
на, тј. сма тра се да про мет тих обје ка та ни је из вр шен 
(ПДВ се не об ра чу на ва и не пла ћа, не за ви сно од то га 
ка кав би био по ре ски трет ман про ме та кон крет них 
гра ђе вин ских обје ка та у слу ча ју ка да се не би при ме-
ни ла од ред ба чла на 6. став 1. тач ка 1) За ко на). С тим 
у ве зи, ако по сле из вр ше ног пре но са по слов не це ли не 
у кон крет ном слу ча ју, до ђе до пре стан ка усло ва из 
чла на 6. став 1. тач ка 1) За ко на, сти ца лац имо ви не 
не ма оба ве зу об ра чу на ва ња ПДВ у свој ству по ре ског 
ду жни ка из чла на 10. став 2. тач ка 6) За ко на.

II
На пр ви пре нос пра ва рас по ла га ња на но во и-

згра ђе ном гра ђе вин ском објек ту, ко ји вр ши об ве зник 
ПДВ, ПДВ се об ра чу на ва и пла ћа у скла ду са За ко ном. 
Пра вил ни ком уре ђе но је, из ме ђу оста лог, шта се сма тра 
но во и згра ђе ним гра ђе вин ским објек ти ма и еко ном ски 
де љи вим це ли на ма у окви ру но во и згра ђе них гра ђе-
вин ских обје ка та. 

ПДВ опо ре зу је се и дру ги и сва ки сле де ћи пре нос 
пра ва рас по ла га ња на гра ђе вин ском објек ту, не за ви сно 
од то га да ли је реч о но во и згра ђе ном, ако су исто вре-
ме но ис пу ње ни сле де ћи усло ви:

– да се про мет вр ши из ме ђу об ве зни ка ПДВ;
– да је уго во ром на осно ву ко јег се вр ши пре нос 

пра ва рас по ла га ња пред ви ђе но да се пред мет ни про-
мет опо ре зу је ПДВ;

– да об ве зник ПДВ – ку пац објек та има пра во да 
об ра чу на ти ПДВ од би је као прет ход ни по рез у пот пу-
но сти (ако ће пред мет но до бро ко ри сти ти за про мет 
са пра вом на од би так прет ход ног по ре за тј. за про мет 
ко ји је опо ре зив ПДВ, про мет за ко ји је про пи са но 
по ре ско осло бо ђе ње са пра вом на од би так прет ход ног 
по ре за или за про мет за ко ји се сма тра из вр ше ним у 
ино стран ству, ако би за тај про мет по сто ја ло пра во 
на од би так прет ход ног по ре за да је из вр шен у Ре пу-
бли ци Ср би ји). 

У дру гим слу ча је ви ма, на пре нос пра ва рас по ла-
га ња на гра ђе вин ском објек ту, ПДВ се не об ра чу на ва 
и не пла ћа, а об ве зник ПДВ не ма пра во на од би так 
прет ход ног по ре за по том осно ву.

Ме ђу тим, у слу ча ју ка да се вр ши про мет гра ђе-
вин ског објек та/гра ђе вин ских обје ка та ко ји се сма тра/
сма тра ју по слов ном це ли ном у сми слу За ко на, што 
зна чи да је реч о це ли ни чи јим се пре но сом сти ца о-
цу омо гу ћа ва са мо стал но оба вља ње де лат но сти ко ју 
је оба вљао пре но си лац (нпр. оба вља ње де лат но сти 
из најм љи ва ња не по крет но сти), на ко ји се при ме њу је 
члан 6. став 1. тач ка 1) За ко на, не од ре ђу је се по ре ски 
трет ман тог про ме та пре ма За ко ну, с об зи ром на то да 
се сма тра да ни је ни из вр шен.

III
Ка да се на пре нос пра ва сво ји не на не по крет-

но сти, у кон крет ном слу ча ју про да ју гра ђе вин ских 
обје ка та, не пла ћа ПДВ у скла ду са За ко ном, пла ћа се 
по рез на пре нос ап со лут них пра ва у скла ду са За ко ном 
о по ре зи ма на имо ви ну („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
26/01, . . . и 118/21). (МФИН, 011-00495/2022-04 од 
27.05.2022. го ди не)

3. Поправка и одржавање водоводног система, 
у конкретном случају реконструкција коруба 

на филтерским пољима са заменом филтерских 
испуна или дела испуна и дизни, сматра се 

прометом из области грађевинарства
У скла ду са За ко ном о по ре зу на до да ту вред ност 

(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 84/04, . . . и 153/20 – у 
да љем тек сту: За кон), за про мет до ба ра и услу га из 
обла сти гра ђе ви нар ства ко ји об ве зник ПДВ вр ши 
дру гом об ве зни ку ПДВ, од но сно ли цу из чла на 9. 
став 1. За ко на, оба ве зу об ра чу на ва ња и пла ћа ња ПДВ 
има при ма лац до ба ра и услу га као по ре ски ду жник из 
чла на 10. став 2. тач ка 3) За ко на, ако је вред ност тог 
про ме та ве ћа од 500.000 ди на ра, без ПДВ. Пра вил ни-
ком о по ре зу на до да ту вред ност („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 37/21, 64/21, 127/21 и 49/22 – у да љем тек сту: 
Пра вил ник) бли же се уре ђу је шта се, у сми слу чла на 
10. став 2. тач ка 3) За ко на, сма тра до бри ма и услу га ма 
из обла сти гра ђе ви нар ства. С тим у ве зи, по прав ка и 
одр жа ва ње во до вод ног си сте ма, у кон крет ном слу-
ча ју ре кон струк ци ја ко ру ба на фил тер ским по љи ма 
са за ме ном фил тер ских ис пу на или де ла ис пу на и 
ди зни, сма тра се про ме том из обла сти гра ђе ви нар-
ства у сми слу чла на 10. став 2. тач ка 3) За ко на, као 
ак тив ност из гру пе 43.22 – По ста вља ње во до вод них, 
ка на ли за ци о них, греј них и кли ма ти за ци о них си сте ма 
Кла си фи ка ци је де лат но сти, ко ја је на ве де на у чла ну 
24. став 1. тач ка 12) Пра вил ни ка. Услу ге чи шће ња 
фил тер ског по ља и око ли не од от па да ка и њи хо вог 
тран спор та на де по ни ју у кру гу по стро је ња и услу ге 
из ра де про јек та из ве де ног објек та, у кон крет ном слу-
ча ју, сма тра ју се спо ред ним про ме том ко ји се вр ши уз 
про мет из обла сти гра ђе ви нар ства из чла на 10. став 
2. тач ка 3) За ко на. 

Пре ма то ме, об ве зник ПДВ – при ма лац до ба ра и 
услу га из обла сти гра ђе ви нар ства ду жан је да на уку пан 
из нос на кна де за из вр ше ни про мет (ко ји укљу чу је и 
спо ред ни про мет услу га), ако је вред ност тог про ме-
та ве ћа од 500.000 ди на ра, без ПДВ, об ра чу на ПДВ у 
скла ду са За ко ном. 

По ред то га на по ми ње мо, ако об ве зник ПДВ – 
из во ђач ра до ва за из вр ше ни про мет до ба ра и услу га 
из обла сти гра ђе ви нар ства об ра чу на ПДВ иа ко за тај 
про мет ни је по ре ски ду жник у скла ду са За ко ном, 
об ве зник ПДВ – при ма лац до ба ра и услу га не ма пра-
во да ПДВ ис ка зан у ра чу ну за тај про мет од би је као 
прет ход ни по рез. (МФИН, 011-00-01042/2021-04 од 
4.05.2022. го ди не)
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4. Право на рефундацију ПДВ и право на 
ослобођење од пореза на пренос апсолутних 

права за куповину првог стана остварује купац 
првог стана па у случају када је у уговору о 

куповини стана наведен један супружник као 
купац стана, други супружник није купац 

стана, већ са својим супружником стиче право 
заједничке својине на стану

Пре ма од ред би чла на 56а став 1. За ко на о по ре-
зу на до да ту вред ност („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
84/04, . . . и 153/20 – у да љем тек сту: ЗПДВ), пра во на 
ре фун да ци ју ПДВ за ку по ви ну пр вог ста на, на осно ву 
под не тог зах те ва, има фи зич ко ли це – пу но лет ни др жа-
вља нин Ре пу бли ке, са пре би ва ли штем на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке, ко ји ку пу је пр ви стан (у да љем тек сту: 
ку пац пр вог ста на).

Од ред бом чла на 56а став 2. ЗПДВ про пи са но је 
да ку пац пр вог ста на мо же да оства ри ре фун да ци ју 
ПДВ из ста ва 1. овог чла на, под сле де ћим усло ви ма:

1) да од 1. ју ла 2006. го ди не до да на ове ре уго во-
ра о ку по про да ји на осно ву ко јег сти че пр ви стан ни је 
имао у сво ји ни, од но сно су сво ји ни стан на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке;

2) да је уго во ре на це на ста на са ПДВ у пот пу-
но сти ис пла ће на про дав цу упла том на те ку ћи ра чун 
про дав ца, од но сно на од го ва ра ју ће ра чу не у скла ду 
са за ко ном у слу ча ју про да је ста на као хи по те ко ва не 
не по крет но сти, од но сно у из вр шном по ступ ку ка да 
се упла та це не ста на са ПДВ вр ши упла том на од го-
ва ра ју ће ра чу не у скла ду са за ко ном.

Из у зет но од ста ва 2. тач ка 2) овог чла на, код ку-
по ви не ста на под не про фит ним усло ви ма од је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве или не про фит не стам бе не ор га-
ни за ци је осно ва не од стра не је ди ни це ло кал не са мо у-
пра ве за ре а ли за ци ју ак тив но сти уре ђе них про пи си ма 
из обла сти со ци јал ног ста но ва ња, ре фун да ци ја ПДВ 
из ста ва 1. овог чла на мо же да се оства ри под усло вом 
да је на име уго во ре не це не ста на са ПДВ ис пла ћен 
из нос ко ји ни је ма њи од из но са ПДВ об ра чу на тог за 
пр ви пре нос пра ва рас по ла га ња на ста ну, на те ку ћи 
ра чун про дав ца (члан 56а став 3. ЗПДВ).

Пра во на ре фун да ци ју ПДВ из ста ва 1. овог чла-
на мо же се оства ри ти за стан чи ја по вр ши на за куп ца 
пр вог ста на из но си до 40 m², а за чла но ве ње го вог 
по ро дич ног до ма ћин ства до 15 m² по сва ком чла ну 
ко ји ни је имао у сво ји ни, од но сно су сво ји ни стан на 
те ри то ри ји Ре пу бли ке у пе ри о ду из ста ва 2. тач ка 1) 
овог чла на, а за вла снич ки удео на ста ну до по вр ши не 
сра змер не вла снич ком уде лу у од но су на по вр ши ну 
до 40 m², од но сно до 15 m² (члан 56а став 4. ЗПДВ).

Ако ку пац пр вог ста на ку пу је стан по вр ши не 
ко ја је ве ћа од по вр ши не за ко ју у скла ду са ста вом 
4. овог чла на има пра во на ре фун да ци ју ПДВ, пра во 
на ре фун да ци ју ПДВ мо же да оства ри до из но са ко ји 
од го ва ра по вр ши ни ста на из ста ва 4. овог чла на (члан 
56а став 5. ЗПДВ).

По ро дич ним до ма ћин ством куп ца пр вог ста на, у 
сми слу ста ва 4. овог чла на, сма тра се за јед ни ца жи во та, 
при вре ђи ва ња и тро ше ња при хо да куп ца пр вог ста на, 
ње го вог су пру жни ка, куп че ве де це, куп че вих усво је-

ни ка, де це ње го вог су пру жни ка, усво је ни ка ње го вог 
су пру жни ка, куп че вих ро ди те ља, ње го вих усво ји те ља, 
ро ди те ља ње го вог су пру жни ка, усво ји те ља куп че вог 
су пру жни ка, са истим пре би ва ли штем као ку пац пр вог 
ста на (члан 56а став 6. ЗПДВ).

Од ред бом чла на 56а став 7. ЗПДВ про пи са но је да 
пра во на ре фун да ци ју ПДВ из ста ва 1. овог чла на не ма:

1) ку пац ста на ко ји је оства рио ре фун да ци ју ПДВ 
по осно ву ку по ви не пр вог ста на;

2) члан по ро дич ног до ма ћин ства куп ца пр вог ста-
на за ко јег је ку пац пр вог ста на оства рио ре фун да ци ју 
ПДВ, у слу ча ју ка да тај члан по ро дич ног до ма ћин ства 
ку пу је стан;

3) ку пац ста на ко ји је сте као пр ви стан без оба ве зе 
про дав ца да за про мет тог ста на пла ти по рез на пре нос 
ап со лут них пра ва по осно ву ку по ви не пр вог ста на у 
скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу ју по ре зи на имо ви ну;

4) члан по ро дич ног до ма ћин ства куп ца ста на ко ји 
је сте као пр ви стан без оба ве зе про дав ца да за про мет 
тог ста на пла ти по рез на пре нос ап со лут них пра ва по 
осно ву ку по ви не пр вог ста на у скла ду са за ко ном ко јим 
се уре ђу ју по ре зи на имо ви ну, а за ко га је оства ре но 
то по ре ско осло бо ђе ње.

Пре ма од ред би чла на 31а став 1. За ко на о по ре-
зи ма на имо ви ну („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 26/01, 
. . . и 118/21 – у да љем тек сту: ЗПИ), по рез на пре нос 
ап со лут них пра ва не пла ћа се на пре нос пра ва сво ји не 
на ста ну или по ро дич ној стам бе ној згра ди (у да љем 
тек сту: стан), од но сно сво јин ском уде лу на ста ну или 
по ро дич ној стам бе ној згра ди фи зич ком ли цу ко је ку-
пу је пр ви стан (у да љем тек сту: ку пац пр вог ста на), за 
по вр ши ну ко ја за куп ца пр вог ста на из но си до 40 m² и 
за чла но ве ње го вог по ро дич ног до ма ћин ства ко ји од 
1. ју ла 2006. го ди не ни су има ли у сво ји ни, од но сно 
су сво ји ни стан на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је до 
15 m² по сва ком чла ну (у да љем тек сту: од го ва ра ју ћи 
стан), под усло вом да:

1) је ку пац пр вог ста на пу но лет ни др жа вља нин 
Ре пу бли ке Ср би је, са пре би ва ли штем на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Ср би је;

2) ку пац пр вог ста на од 1. ју ла 2006. го ди не до 
да на ове ре уго во ра о ку по про да ји на осно ву ко га ку пац 
сти че пр ви стан, ни је имао у сво ји ни, од но сно су сво-
ји ни стан на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је.

Ако ку пац пр вог ста на ку пу је сво јин ски удео на 
ста ну, пра во на по ре ско осло бо ђе ње из ста ва 1. овог 
чла на оства ру је се у сра зме ри са сво јин ским уде лом у 
од но су на по вр ши ну до 40 m², од но сно до 15 m² (члан 
31а став 2. ЗПИ).

По ро дич ним до ма ћин ством куп ца пр вог ста на, у 
сми слу ста ва 1. овог чла на, сма тра се за јед ни ца жи во та, 
при вре ђи ва ња и тро ше ња при хо да куп ца пр вог ста на, 
ње го вог су пру жни ка, куп че ве де це, куп че вих усво је-
ни ка, де це ње го вог су пру жни ка, усво је ни ка ње го вог 
су пру жни ка, куп че вих ро ди те ља, ње го вих усво ји те ља, 
ро ди те ља ње го вог су пру жни ка, усво ји те ља куп че вог 
су пру жни ка, са истим пре би ва ли штем као ку пац пр вог 
ста на (члан 31а став 3. ЗПИ).

Ако је по вр ши на ста на ко ји ку пац пр вог ста на 
ку пу је ве ћа од по вр ши не од го ва ра ју ћег ста на из ста ва 
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1. овог чла на, по рез се пла ћа на пре нос пра ва сво ји не 
на раз ли ку по вр ши не ку пље ног и по вр ши не од го ва-
ра ју ћег ста на (члан 31а став 4. ЗПИ).

Од ред бом чла на 31а став 5. ЗПИ про пи са но је да 
усло ви за оства ри ва ње пра ва на по ре ско осло бо ђе ње 
из ста ва 1. овог чла на и чла на 31б овог за ко на мо ра ју 
да бу ду ис пу ње ни на дан за кљу че ња уго во ра, од но сно 
дру гог ак та по осно ву ко јег ку пац ку пу је пр ви стан 
(укљу чу ју ћи ку по ви ну ста на у из вр шном по ступ ку).

Пре ма од ред би чла на 31б став 1. ЗПИ, пра во 
на по ре ско осло бо ђе ње у скла ду са од ред ба ма чла на 
31а овог за ко на не ма об ве зник ко ји пра во сво ји не на 
ста ну пре но си:

1) ли цу на осно ву чи је пр ве ку по ви не ста на је 
јед ном оства ре но пра во на ре фун да ци ју по ре за на 
до да ту вред ност, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је 
по рез на до да ту вред ност, или на по ре ско осло бо ђе ње 
од пла ћа ња по ре за на пре нос ап со лут них пра ва у скла-
ду са од ред ба ма овог ста ва и чла на 31а овог за ко на;

2) чла ну по ро дич ног до ма ћин ства куп ца пр вог 
ста на за ко га је јед ном оства ре но пра во на ре фун да ци ју 
по ре за на до да ту вред ност, у скла ду са за ко ном ко јим 
се уре ђу је по рез на до да ту вред ност, или на по ре ско 
осло бо ђе ње од пла ћа ња по ре за на пре нос ап со лут них 
пра ва у скла ду са од ред ба ма овог ста ва и чла на 31а 
овог за ко на.

Пре ма од ред би чла на 26. За ко на о обли га ци о ним 
од но си ма („Слу жбе ни лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 
45/89 – УС и 57/89, „Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 31/93, 
22/99 – др. про пис, 23/99 – ис прав ка, 35/99 – др. про-
пис и 44/99 – др. про пис и „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
18/20), уго вор је за кљу чен кад су се уго вор не стра не 
са гла си ле о бит ним са стој ци ма уго во ра.

Пре ма то ме, пра во на ре фун да ци ју ПДВ (под 
про пи са ним усло ви ма) оства ру је ку пац пр вог ста на, а 
пра во на осло бо ђе ње од по ре за на пре нос ап со лут них 
пра ва (под про пи са ним усло ви ма) оства ру је се код 
пре но са пра ва сво ји не на ста ну куп цу пр вог ста на. 
У сми слу од ре да ба чла на 56а ЗПДВ и чл. 31а и 31б 
ЗПИ, куп цем ста на се сма тра ли це ко је је са про дав цем 
за кљу чи ло уго вор о ку по ви ни ста на (по сти гло са гла-
сност во ља о бит ним еле мен ти ма уго во ра), што зна чи 
да је у уго во ру на ве де но као ку пац ста на, не за ви сно 
од прав них по сле ди ца ко је про из ла зе из тог уго во ра. 
С тим у ве зи, у слу ча ју ка да је као уго вор на стра на 
на ве ден је дан су пру жник као ку пац ста на, су пру жник 
куп ца ста на ни је ку пац ста на, већ са сво јим су пру-
жни ком (као куп цем) сти че пра во за јед нич ке сво ји не 
на ста ну за то што је у мо мен ту за кљу че ња уго во ра о 
ку по ви ни ста на био у бра ку са куп цем – осим ако је 
да та из ја ва да је реч о по себ ној имо ви ни куп ца или да 
је из ме ђу су пру жни ка за кљу чен брач ни уго вор ко јим 
су дру га чи је ре гу ли са ли пи та ње сти ца ња за јед нич ке 
или по себ не имо ви не.

На по ми ње мо да су по рез на имо ви ну, ПДВ и по-
рез на пре нос ап со лут них пра ва раз ли чи ти по ре ски 
об ли ци, па за кон ска уре ђе ност да на на стан ка по ре ске 
оба ве зе по осно ву по ре за на имо ви ну на ста ну на ко ме 
пра во за јед нич ке сво ји не сти чу су пру жни ци по осно ву 
прав ног по сла у ко ме је са у го ва рач (са мо) је дан од су-

пру жни ка (чла ном 10. став 1, став 7. тач ка 1) и ст. 8. и 
9. ЗПИ) ни је од ути ца ја на од ре ђи ва ње ли ца ко ја има ју 
пра во на ре фун да ци ју ПДВ код ку по ви не пр вог ста на, 
од но сно на осло бо ђе ње од по ре за на пре нос ап со лут-
них пра ва по осно ву пре но са пра ва сво ји не на ста ну 
куп цу пр вог ста на. (МФИН, 011-00-00159/2022-04 од 
12.05.2022. го ди не)

ФИСКАЛИЗАЦИЈА

1. Када привредно друштво предаје карте 
за превоз одређеним ученицима основних 

школа, а накнаду за предате карте потражује 
од основних школа које ти ученици похађају, 

не издаје фискални рачун у складу са Законом 
о фискализацији, већ одговарајући рачун у 

складу са законом
Чла ном 3. ст. 1. и 2. 3ако на о фи ска ли за ци ји 

(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 153/20 и 96/21 – у да љем 
тек сту: ЗФ) про пи са но је да је пред мет фи ска ли за ци је 
про мет до бра и услу га на ма ло (у да љем тек сту: про мет 
на ма ло) и при мље ни аванс за про мет на ма ло. Про ме-
том на ма ло сма тра се сва ки из вр шен про мет до ба ра и 
пру жа ње услу га фи зич ким ли ци ма, као и сва ки про мет 
до ба ра и услу га у ма ло про дај ним објек ти ма, не за ви-
сно од то га да ли је ко ри сник фи зич ко ли це, прав но 
ли це или пред у зет ник, укљу чу ју ћи и про мет из вр шен 
пу тем са мо на плат них уре ђа ја – ау то ма та.

Чла ном 4. ст. 1. и 2. ЗФ про пи са но је да је об ве-
зник фи ска ли за ци је сва ки об ве зник по ре за на при хо де 
од са мо стал не де лат но сти у сми слу за ко на ко јим се 
уре ђу је по рез на до хо дак гра ђа на и сва ки об ве зник 
по ре за на до бит прав них ли ца у сми слу за ко на ко јим 
се уре ђу је по рез на до бит прав них ли ца, ко ји вр ши 
про мет на ма ло. Об ве зник фи ска ли за ци је је у оба ве зи 
да еви ден ти ра сва ки по је ди нач но оства ре ни про мет на 
ма ло и то не за ви сно од на чи на пла ћа ња (го то ви ном, 
ин стант тран сфе ром одо бре ња, че ком, плат ном кар ти-
цом, на дру ги без го то вин ски на чин и сл.), укљу чу ју ћи 
и при мље не аван се за бу ду ћи про мет на ма ло, пре ко 
елек трон ског фи скал ног уре ђа ја.

Ка да при вред но дру штво KENT KART So ut he ast 
Eu ro pe d.o.o, са се ди штем у Бе о гра ду, у окви ру ре а ли-
за ци је Уго во ра о јав но-при ват ном парт нер ству у оба-
вља њу де лат но сти екс пло а та ци је и одр жа ва ња си сте ма 
за на пла ту ка ра та и упра вља њем во зи ли ма у јав ном 
ли ниј ском пре во зу пут ни ка у Бе о гра ду, за кљу че ног 
са Гра дом Бе о гра дом, пре да је кар те за пре воз од ре ђе-
ним уче ни ци ма основ них шко ла (уче ни ци основ них 
шко ла ко ји ни су ста ри ји од 17 го ди на и уче ни ци ко ји 
по ха ђа ју основ не шко ле за обра зо ва ње уче ни ка са 
смет ња ма у раз во ју ко ји ни су ста ри ји од 19 го ди на), а 
на кна ду за пре да те кар те по тра жу је од основ них шко ла 
ко је ти уче ни ци по ха ђа ју, ми шље ња смо да се у овом 
слу ча ју не из да је фи скал ни ра чун у скла ду са ЗФ, већ 
од го ва ра ју ћи ра чун у скла ду са за ко ном. (МФИН, 011-
00-00444/2022-04 од 19.05.2022. го ди не)
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2. Евидентирање услуге паркирања 
преко електронског фискалног уређаја 

(претплатнички уговор, „Prepaid“ вредносне 
паркинг картице, зонско паркирање)

Од ред бом чла на 3. За ко на о фи ска ли за ци ји („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 153/20 и 96/21 – у да љем тек сту: 
ЗФ), про пи са но је да је пред мет фи ска ли за ци је про мет 
до бра и услу га на ма ло (у да љем тек сту: про мет на 
ма ло) и при мље ни аванс за про мет на ма ло. Про ме-
том на ма ло сма тра се сва ки из вр шен про мет до ба ра и 
пру жа ње услу га фи зич ким ли ци ма, као и сва ки про мет 
до ба ра и услу га у ма ло про дај ним објек ти ма, не за ви-
сно од то га да ли је ко ри сник фи зич ко ли це, прав но 
ли це или пред у зет ник, укљу чу ју ћи и про мет из вр шен 
пу тем са мо на плат них уре ђа ја – ау то ма та. Ма ло про-
дај ним објек том сма тра се сва ки по слов ни про стор 
и по слов на про сто ри ја ко ји се при мар но ко ри сте за 
про мет до ба ра и пру жа ње услу га фи зич ким ли ци ма.

Пре ма чла ну 4. ЗФ, об ве зник фи ска ли за ци је је 
сва ки об ве зник по ре за на при хо де од са мо стал не де-
лат но сти у сми слу за ко на ко јим се уре ђу је по рез на 
до хо дак гра ђа на и сва ки об ве зник по ре за на до бит 
прав них ли ца у сми слу за ко на ко јим се уре ђу је по рез 
на до бит прав них ли ца, ко ји вр ши про мет на ма ло. 
Об ве зник фи ска ли за ци је је у оба ве зи да еви ден ти ра 
сва ки по је ди нач но оства ре ни про мет на ма ло и то не-
за ви сно од на чи на пла ћа ња (го то ви ном, ин стант тран-
сфе ром одо бре ња, че ком, плат ном кар ти цом, на дру ги 
без го то вин ски на чин и сл.), укљу чу ју ћи и при мље не 
аван се за бу ду ћи про мет на ма ло, пре ко елек трон ског 
фи скал ног уре ђа ја.

Чла ном 5. став 1. ЗФ про пи са но је да је фи скал-
ни ра чун фи скал ни до ку мент ко јим се по твр ђу је да је 
по је ди нач но оства ре ни про мет на ма ло, укљу чу ју ћи 
и при мље ни аванс за бу ду ћи про мет на ма ло, еви ден-
ти ран у елек трон ском фи скал ном уре ђа ју.

Уред бом о од ре ђи ва њу де лат но сти код чи јег оба-
вља ња не по сто ји оба ве за еви ден ти ра ња про ме та на 
ма ло пре ко елек трон ског фи скал ног уре ђа ја („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 32/21, 117/21 и 51/22 – у да љем тек сту: 
Уред ба), на ве де не су де лат но сти ко је су осло бо ђе не 
оба ве зе еви ден ти ра ња про ме та пре ко елек трон ског 
фи скал ног уре ђа ја. 

Од ред бом чла на 3. тач ка 4) Уред бе про пи са но је да 
се де лат но сти ма, за ко је у сми слу чла на 1. ове уред бе 
не по сто ји оба ве за еви ден ти ра ња про ме та на ма ло и 
при мље них аван са за про мет на ма ло пре ко елек трон-
ског фи скал ног уре ђа ја, сма тра ју де лат но сти из сле де-
ћих обла сти, гра на и гру па кла си фи ка ци је де лат но сти 
из За ко на о кла си фи ка ци ји де лат но сти („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 104/09) и Уред бе о Кла си фи ка ци ји 
де лат но сти („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 54/10), и то 
ши фра де лат но сти 52.21 – Услу жне де лат но сти у коп-
не ном са о бра ћа ју у де лу ко ји се од но си на на пла ту и 
одр жа ва ње пар ки ра ли шта или га ра жа, пар ки ра ли шта 
за би ци кле, зим ског сме шта ја при ко ли ца и др. ко ја се 
на пла ћу ју пу тем тре ћих ли ца, од но сно те ле ко му ни-
ка ци о них опе ра то ра.

Чла ном 2. ст. 1. и 3. Пра вил ни ка о вр ста ма фи скал-
них ра чу на, ти по ви ма тран сак ци ја, на чи ни ма пла ћа ња, 

по зи ва њу на број дру гог до ку мен та и по је ди но сти ма 
оста лих еле ме на та фи скал ног ра чу на („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 31/21, . . . и 57/22 – у да љем тек сту: 
Пра вил ник) про пи са но је да об ве зник фи ска ли за ци је, 
пре ко елек трон ског фи скал ног уре ђа ја као по да так о 
вр сти фи скал ног ра чу на, на во ди је дан од сле де ћих 
по да та ка: про мет или аванс. Ра чу ном за аванс сма тра 
се фи скал ни ра чун ко ји се из да је ра ди еви ден ти ра ња 
при мље ног аван са за бу ду ћи про мет на ма ло.

Од ред бом чла на 6. став 1. Пра вил ни ка про пи са но 
је да об ве зник фи ска ли за ци је, пре ко елек трон ског фи-
скал ног уре ђа ја, у окви ру по да тка о на чи ну пла ћа ња, 
у сми слу чла на 5. став 2. тач ка 11) ЗФ, на фи скал ном 
ра чу ну на во ди је дан од сле де ћих по да та ка, за ви сно од 
сред ства пла ћа ња ко јим ку пац, од но сно ко ри сник услу-
га пла ћа ис по ру че на до бра, од но сно пру же не услу ге:

1) „го то ви на“ – ако се пла ћа ње вр ши го то вим 
нов цем (нов ча ни ца ма и ко ва ним нов цем);

2) „ин стант пла ћа ње“ – ако се пла ћа ње вр ши 
ин стант тран сфе ром одо бре ња на про дај ном ме сту;

3) „плат на кар ти ца“ – ако се пла ћа ње вр ши плат-
ном кар ти цом;

4) „чек“ – ако се пла ћа ње вр ши че ком;
5) „пре нос на ра чун“ – ако се пла ћа ње вр ши на-

ло гом за упла ту или на ло гом за пре нос;
6) „ва у чер“ – ако се пла ћа ње вр ши ва у че ром, нов-

ча ним бо но ви ма, ин тер ним кар ти ца ма или слич ним 
сред ством пла ћа ња;

7) „дру го без го то вин ско пла ћа ње“ – ако се пла-
ћа ње вр ши без го то вин ски дру гим сред ством пла ћа ња 
ко је се сма тра до зво ље ним у Ре пу бли ци Ср би ји, у 
скла ду са за ко ном.

Пре ма ста ву 3. на ве де ног чла на Пра вил ни ка про-
пи са но је да у слу ча ју да ку пац, од но сно ко ри сник 
услу га, ис по ру че на до бра, од но сно пру же не услу ге 
пла ћа ко ри сте ћи ви ше од јед ног на чи на пла ћа ња, об-
ве зник фи ска ли за ци је, пре ко елек трон ског фи скал ног 
уре ђа ја, у окви ру по да тка о на чи ну пла ћа ња, у сми слу 
чла на 5. став 2. тач ка 11) За ко на, на фи скал ном ра чу ну 
мо же на ве сти и ви ше по да та ка из ст. 1. и 2. овог чла-
на, при че му је у оба ве зи да ис ка же и пла ће не из но се 
по де ље не по по је ди нач ним на чи ни ма пла ћа ња.

Чла ном 11. став 1. тач ка 2) Пра вил ни ка про пи са но 
је да об ве зник фи ска ли за ци је, пре ко елек трон ског фи-
скал ног уре ђа ја, на фи скал ном ра чу ну ис ка зу је по зив 
на број дру гог фи скал ног ра чу на, од но сно ре ле вант ног 
до ку мен та, у сми слу чла на 5. став 2. тач ка 16) За ко на, 
у слу ча ју из да ва ња ра чу на за про мет на ма ло, у сми слу 
чла на 2. став 1. тач ка 1) овог пра вил ни ка, у окви ру ко га 
је пла ћа ње из вр ше но пу тем аван са, у це ло сти или де-
ли мич но, ка да се ис ка зу је по зив на је дин стве ни ред ни 
број јед ног или ви ше ра чу на за аванс, у сми слу чла на 
2. став 1. тач ка 2) овог пра вил ни ка.

Пре ма ст. 4. и 5. истог чла на Пра вил ни ка, про пи-
са но је да об ве зник фи ска ли за ци је, у слу ча ју из да ва ња 
ра чу на за аванс ко ји се од но си на пла ћа ње из вр ше но у 
скла ду са чла ном 6. став 1. тач ка 5) овог пра вил ни ка, 
у ра чу ну ис ка зу је по ред по да та ка из чла на 5. став 2. 
тач ка 12) За ко на и да тум ка да су сред ства пре не та на 
ра чун об ве зни ка фи ска ли за ци је. Ра чун из ста ва 4. овог 
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чла на мо же се из да ти нај ка сни је на ред ног рад ног да на 
од да на при је ма аван сне упла те.

Од ред бом чла на 13. ст. 1. и 2. Пра вил ни ка, про пи-
са но је да об ве зник фи ска ли за ци је, пре ко елек трон ског 
фи скал ног уре ђа ја, фи скал ни ра чун из да је куп цу до-
ба ра, од но сно ко ри сни ку услу га у штам па ној фор ми, 
а ко ја омо гу ћа ва про ве ру фи скал ног ра чу на, у скла ду 
са чла ном 10. став 1. За ко на. Об ве зник фи ска ли за ци је 
мо же фи скал ни ра чун из ста ва 1. овог чла на до ста ви ти 
елек трон ским пу тем, ис кљу чи во уз са гла сност куп ца 
до ба ра, од но сно ко ри сни ка услу ге.

Узи ма ју ћи у об зир на ве де но, сма тра мо сле де ће:
1. Ли це ко је пру жа услу ге пар ки ра ња на оп штим 

пар ки ра ли шти ма на ко ји ма је ус по ста вљен зон ски 
си стем пар ки ра ња, не ма оба ве зу еви ден ти ра ња про-
ме та услу га пар ки ра ња пре ко елек трон ског фи скал ног 
уре ђа ја, не за ви сно од на чи на пла ћа ња. 

2. Ка да је реч о услу га ма пар ки ра ња, од но сно 
из најм љи ва ња пар кинг ме ста у га ра жа ма у ко ји ма 
по сто ји ау то мат ска кон тро ла (без при су ства за по-
сле них), на по себ ним пар ки ра ли шти ма и у га ра жа ма 
са ре зер ви са ним пар кинг ме сти ма, у ко је ко ри сни ци 
ула зе по мо ћу ТАГ-а, за чи је ко ри шће ње се за кљу чу ју 
тзв. прет плат нич ки уго во ри, об ве зник фи ска ли за ци је 
је ду жан да има елек трон ски фи скал ни уре ђај на сва-
кој ло ка ци ји ко ју је при ја вио као по слов ни про стор, 
од но сно по слов ну про сто ри ју, при че му се, у кон крет-
ном слу ча ју, као по слов ни про стор, од но сно по слов на 
про сто ри ја мо же сма тра ти ме сто у ко јем се за кљу чу је 
тзв. прет плат нич ки уго вор (ме сто ко ри снич ког сер ви-
са), од но сно ме сто се ди шта об ве зни ка фи ска ли за ци је. 

Ка да је у пи та њу мо ме нат еви ден ти ра ња пре ко 
елек трон ског фи скал ног уре ђа ја при мље ног аван са за 
бу ду ћи про мет на ма ло, у слу ча ју ка да ко ри сник услу ге 
из вр ши пла ћа ње за на ве де ну услу гу пре ње ног про-
ме та (аван сно пла ћа ње), без об зи ра да ли је пла ћа ње 
из вр ше но јед но крат но или на ра те (јед на или ви ше 
аван сних упла та), об ве зник фи ска ли за ци је ду жан је 
да из да ра чун за аванс Аванс Про да ја, ко ји се из да је 
ра ди еви ден ти ра ња при мље ног аван са за бу ду ћи про-
мет на ма ло, и то у тре нут ку ка да су сред ства пре не та 
на ра чун об ве зни ка фи ска ли за ци је. Уко ли ко се ра чун 
за аванс из да је на ред ног рад ног да на од да на при је-
ма аван сне упла те, об ве зник фи ска ли за ци је ду жан је 
да по ред да ту ма из да ва ња аван сног ра чу на ис ка же и 
да тум ка да су сред ства пре не та на ра чун об ве зни ка 
фи ска ли за ци је.

Ка да је у пи та њу мо ме нат еви ден ти ра ња про ме та 
на ма ло пре ко елек трон ског фи скал ног уре ђа ја, об ве-
зник фи ска ли за ци је ду жан је да из да фи скал ни ра чун 
Про мет-Про да ја на дан ка да је про мет из вр шен. 

При мер:
Ако је тзв. прет плат нич ки уго вор за кљу чен за 

пе ри од јун 2022. го ди не, а ко ри сник из вр шио упла ту 
7. ју на 2022. го ди не, об ве зник фи ска ли за ци је ду жан је 
да из да фи скал ни ра чун Аванс Про да ја на дан ка да је 
из вр ше на на пла та, а нај ка сни је на ред ног рад ног да на 
(7. ју на, од но сно 8. ју на 2022. го ди не). Об ве зник фи-
ска ли за ци је за про мет услу ге из да је фи скал ни ра чун 
Про мет Про да ја да на 30. ју на 2022. го ди не.

Об ве зник фи ска ли за ци је из да је фи скал ни ра чун 
ко ри сни ку услу га у штам па ној фор ми, ко ја омо гу ћа-
ва про ве ру фи скал ног ра чу на, у скла ду са чла ном 10. 
став 1. ЗФ. Ал тер на тив но, об ве зник фи ска ли за ци је 
мо же фи скал ни ра чун да до ста ви ко ри сни ку услу ге 
и елек трон ским пу тем, ис кљу чи во уз са гла сност ко-
ри сни ка услу ге. 

3. У слу ча ју про да је „Pre paid“, од но сно „Par king 
pass“ вред но сне пар кинг кар ти це ко је се мо гу ко ри-
сти ти 12 ме се ци од да на ку по ви не, ко ри сни ци ма ових 
услу га, об ве зник фи ска ли за ци је из да је (ко нач ни) фи-
скал ни ра чун за из вр шен про мет (у мо мен ту из да ва ња 
вред но сне пар кинг кар ти це), а не фи скал ни ра чун за 
аванс, с об зи ром на то да се вред но сне пар кинг кар ти-
це, по сво јој су шти ни, мо гу сма тра ти јед но на мен ским 
вред но сним ва у че ри ма, уз на по ме ну да се при ре а ли-
за ци ји кон крет них кар ти ца не из да је фи скал ни ра чун.

4. У ве зи са оба ве зом об ра чу на ва ња ПДВ за про-
мет услу га ко ри шће ња пар ки ра ли шта, Ми ни стар ство 
фи нан си ја је, по сту па ју ћи по ва шем зах те ву, да ло 
ми шље ње број: 011-00-739/2016-04 од 31.08.2016. 
го ди не, чи ји део гла си:

„Услу га ко ри шће ња пар ки ра ли шта опо ре зу је се 
по оп штој сто пи ПДВ од 20% у скла ду са За ко ном о 
по ре зу на до да ту вред ност („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
84/04, . . . и 83/15 – у да љем тек сту: За кон). Об ве зник 
ПДВ ко ји вр ши про мет пред мет не услу ге, тј. исту па 
у сво је име пре ма тре ћим ли ци ма – ко ри сни ци ма пар-
ки ра ли шта, ду жан је да за тај про мет об ра чу на ПДВ 
на по ре ску осно ви цу ко ју чи ни уку пан из нос на кна де 
(у нов цу, ства ри ма или услу га ма) ко ју об ве зник ПДВ 
при ма или тре ба да при ми за пру же ну услу гу од при-
ма о ца те услу ге или тре ћег ли ца, укљу чу ју ћи суб вен-
ци је и дру га при ма ња, без ПДВ, ако овим за ко ном ни је 
друк чи је про пи са но.”.

На и ме, уко ли ко об ве зник ПДВ – ЈКП за јав не 
га ра же и пар ки ра ли шта „Пар кинг сер вис” фак тич ки 
пру жа услу ге пар ки ра ња у сми слу да исту па у сво је име 
пре ма тре ћим ли ци ма – ко ри сни ци ма пар ки ра ли шта, 
ми шље ња смо да је тај об ве зник ПДВ, као об ве зник 
фи ска ли за ци је, ду жан да еви ден ти ра про мет услу га 
пар ки ра ња пре ко елек трон ског фи скал ног уре ђа ја и 
из да фи скал ни ра чун у скла ду са ЗФ (са озна ком по-
ре ске сто пе од 20% „Ђ“). (МФИН, 011-00-427/2022-04 
од 18.05.2022. го ди не)

3. Начин и време евидентирања фиксног и 
варијабилног дела услуге закупа непокретности 

физичким лицима
Чла ном 2. став 1. тач ка 9) 3ако на о фи ска ли за-

ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 153/20 и 96/21 – у 
да љем тек сту: ЗФ) де фи ни са но је да су по слов ни про-
стор и по слов не про сто ри је за тво ре ни или отво ре ни 
про стор, сва ки са мо на плат ни уре ђај – ау то мат, али и 
сва ко по крет но ме сто (во зи ло, плов ни обје кат и сл.) 
ко је слу жи за оба вља ње де лат но сти (укљу чу ју ћи и 
део или ви ше де ло ва јед ног по слов ног про сто ра и/или 
по слов них про сто ри ја), као и про стор ко ји об ве зник 
фи ска ли за ци је, ра ди оба вља ња де лат но сти, ко ри сти 
са мо по вре ме но или при вре ме но.
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Чла ном 3. ЗФ про пи са но је да је пред мет фи-
ска ли за ци је про мет до бра и услу га на ма ло (у да љем 
тек сту: про мет на ма ло) и при мље ни аванс за про мет 
на ма ло. Про ме том на ма ло сма тра се сва ки из вр шен 
про мет до ба ра и пру жа ње услу га фи зич ким ли ци ма, 
као и сва ки про мет до ба ра и услу га у ма ло про дај ним 
објек ти ма, не за ви сно од то га да ли је ко ри сник фи зич ко 
ли це, прав но ли це или пред у зет ник, укљу чу ју ћи и про-
мет из вр шен пу тем са мо на плат них уре ђа ја – ау то ма та. 
Ма ло про дај ним објек том сма тра се сва ки по слов ни про-
стор и по слов на про сто ри ја ко ји се при мар но ко ри сте 
за про мет до ба ра и пру жа ње услу га фи зич ким ли ци ма.

Чла ном 4. ст. 1. и 2. ЗФ про пи са но је да је об ве-
зник фи ска ли за ци је сва ки об ве зник по ре за на при хо де 
од са мо стал не де лат но сти у сми слу за ко на ко јим се 
уре ђу је по рез на до хо дак гра ђа на и сва ки об ве зник 
по ре за на до бит прав них ли ца у сми слу за ко на ко јим 
се уре ђу је по рез на до бит прав них ли ца, ко ји вр ши 
про мет на ма ло. Об ве зник фи ска ли за ци је је у оба ве зи 
да еви ден ти ра сва ки по је ди нач но оства ре ни про мет на 
ма ло и то не за ви сно од на чи на пла ћа ња (го то ви ном, 
ин стант тран сфе ром одо бре ња, че ком, плат ном кар ти-
цом, на дру ги без го то вин ски на чин и сл.), укљу чу ју ћи 
и при мље не аван се за бу ду ћи про мет на ма ло, пре ко 
елек трон ског фи скал ног уре ђа ја.

Од ред бом чла на 6. Пра вил ни ка о вр ста ма фи скал-
них ра чу на, ти по ви ма тран сак ци ја, на чи ни ма пла ћа ња, 
по зи ва њу на број дру гог до ку мен та и по је ди но сти ма 
оста лих еле ме на та фи скал ног ра чу на („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 31/21, . . . и 57/22 – у да љем тек сту: 
Пра вил ник) про пи са но је да об ве зник фи ска ли за ци је, 
пре ко елек трон ског фи скал ног уре ђа ја, у окви ру по да-
тка о на чи ну пла ћа ња, у сми слу чла на 5. став 2. тач ка 
11) ЗФ, на фи скал ном ра чу ну на во ди је дан од сле де ћих 
по да та ка, за ви сно од сред ства пла ћа ња ко јим ку пац, 
од но сно ко ри сник услу га пла ћа ис по ру че на до бра, 
од но сно пру же не услу ге:

1) „го то ви на“ – ако се пла ћа ње вр ши го то вим 
нов цем (нов ча ни ца ма и ко ва ним нов цем);

2) „ин стант пла ћа ње” – ако се пла ћа ње вр ши 
ин стант тран сфе ром одо бре ња на про дај ном ме сту;

3) „плат на кар ти ца – ако се пла ћа ње вр ши плат-
ном кар ти цом;

4) „чек“ – ако се пла ћа ње вр ши че ком;
5) „пре нос на ра чун“ – ако се пла ћа ње вр ши на-

ло гом за упла ту или на ло гом за пре нос;
6) „ва у чер“ – ако се пла ћа ње вр ши ва у че ром, нов-

ча ним бо но ви ма, ин тер ним кар ти ца ма или слич ним 
сред ством пла ћа ња;

7) „дру го без го то вин ско пла ћа ње“ – ако се пла-
ћа ње вр ши без го то вин ски дру гим сред ством пла ћа ња 
ко је се сма тра до зво ље ним у Ре пу бли ци Ср би ји, у 
скла ду са за ко ном.

Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, елек трон ски 
фи скал ни уре ђај пре ко ко јег се еви ден ти ра про мет 
услу ге пре да је хра не и пи ћа за кон зу ма ци ју на ли цу 
ме ста у сми слу про пи са ко јим се уре ђу је по рез на 
до да ту вред ност и про мет хра не и пи ћа ко ји се вр ши 
у објек ту пе ка ре, без об зи ра на то да ли се пре ко тог 
елек трон ског фи скал ног уре ђа ја еви ден ти ра и дру ги 

про мет на ма ло, мо ра за еви ден ти ра ње на чи на пла ћа ња 
да има ис кљу чи во сле де ће оп ци је:

1) „го то ви на“ – ако се пла ћа ње вр ши го то вим 
нов цем (нов ча ни ца ма и ко ва ним нов цем), ин стант 
тран сфе ром одо бре ња на про дај ном ме сту, плат ном 
кар ти цом и че ком;

2) „пре нос на ра чун“ – ако се пла ћа ње вр ши на-
ло гом за упла ту или на ло гом за пре нос;

3) „ва у чер“ – ако се пла ћа ње вр ши ва у че ром, нов-
ча ним бо но ви ма, ин тер ним кар ти ца ма или слич ним 
сред ством пла ћа ња;

4) „дру го без го то вин ско пла ћа ње“ – ако се пла-
ћа ње вр ши без го то вин ски дру гим сред ством пла ћа ња 
ко је се сма тра до зво ље ним у Ре пу бли ци Ср би ји, у 
скла ду са за ко ном.

У слу ча ју да ку пац, од но сно ко ри сник услу га, 
ис по ру че на до бра, од но сно пру же не услу ге пла ћа 
ко ри сте ћи ви ше од јед ног на чи на пла ћа ња, об ве зник 
фи ска ли за ци је, пре ко елек трон ског фи скал ног уре ђа ја, 
у окви ру по да тка о на чи ну пла ћа ња, у сми слу чла на 5. 
став 2. тач ка 11) За ко на, на фи скал ном ра чу ну мо же 
на ве сти и ви ше по да та ка из ст. 1. и 2. овог чла на, при 
че му је у оба ве зи да ис ка же и пла ће не из но се по де ље не 
по по је ди нач ним на чи ни ма пла ћа ња.

Од ред бом чла на 13. ст. 1. и 2. Пра вил ни ка, про пи-
са но је да об ве зник фи ска ли за ци је, пре ко елек трон ског 
фи скал ног уре ђа ја, фи скал ни ра чун из да је куп цу до-
ба ра, од но сно ко ри сни ку услу га у штам па ној фор ми, 
а ко ја омо гу ћа ва про ве ру фи скал ног ра чу на, у скла ду 
са чла ном 10. став 1. За ко на. Об ве зник фи ска ли за ци је 
мо же фи скал ни ра чун из ста ва 1. овог чла на до ста ви ти 
елек трон ским пу тем, ис кљу чи во уз са гла сност куп ца 
до ба ра, од но сно ко ри сни ка услу ге.

Уред бом о од ре ђи ва њу де лат но сти код чи јег оба-
вља ња не по сто ји оба ве за еви ден ти ра ња про ме та на 
ма ло пре ко елек трон ског фи скал ног уре ђа ја („Слу жбе-
ни гла сник РС“, бр. 32/21, 117/21, и 51/22 – у да љем 
тек сту: Уред ба), од ре ђе не су де лат но сти ко је су осло-
бо ђе не оба ве зе еви ден ти ра ња про ме та на ма ло пре ко 
елек трон ског фи скал ног уре ђа ја.

Са гла сно на ве де ној Уред би, ли ца ко ја оба вља ју 
де лат ност 94.99 (Де лат ност оста лих ор га ни за ци ја на 
ба зи учла ње ња) и ко ја по ред на ве де не де лат но сти вр-
ше и из да ва ње не крет ни на ни су осло бо ђе на оба ве зе 
еви ден ти ра ња про ме та пре ко елек трон ског фи скал ног 
уре ђа ја.

Пре ма то ме, ка да је у пи та њу про мет оства рен 
пру жа њем услу ге из да ва ња по слов ног и стам бе ног 
про сто ра од стра не, у кон крет ном слу ча ју За ду жби не и 
Фон да ци је Уни вер зи те та у Бе о гра ду, фи зич ким ли ци-
ма – за куп ци ма, За ду жби не и Фон да ци је Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду ду жне су да та ко оства рен про мет на ма ло 
еви ден ти ра ју пре ко елек трон ског фи скал ног уре ђа ја. 

За про мет услу га из да ва ња стам бе ног и по слов-
ног про сто ра прав ним ли ци ма и пред у зет ни ци ма, 
За ду жби не и Фон да ци је Уни вер зи те та у Бе о гра ду 
ни су у оба ве зи да еви ден ти ра ју пре ко елек трон ског 
фи скал ног уре ђа ја, има ју ћи у ви ду да се не ра ди о 
про ме ту на ма ло.
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У слу ча ју ка да се услу ге из да ва ња не по крет но сти 
од стра не За ду жби не и Фон да ци је Уни вер зи те та у Бе о-
гра ду вр ше ста на ри ма са ста нар ским пра вом, а на пла та 
се оба вља пре ко ЈКП Ин фо стан-тех но ло ги је, у име и 
за ра чун За ду жби не и Фон да ци је Уни вер зи те та у Бе о-
гра ду, сма тра мо да та ко оства рен про мет За ду жби не и 
Фон да ци је Уни вер зи те та у Бе о гра ду ни су у оба ве зи да 
еви ден ти ра ју пре ко елек трон ског фи скал ног уре ђа ја.

Ка да је у пи та њу по слов ни про стор у ко ме се вр ши 
еви ден ти ра ње про ме та, сма тра мо да се еви ден ти ра ње 
про ме та пре ко елек трон ског фи скал ног уре ђа ја мо же 
вр ши ти у по слов ним про сто ри ја ма Уни вер зи те та, са-
гла сно чла ну 2. став 1. тач ка 9) ЗФ, од но сно на ме сти ма 
где се вр ши на пла та пред мет не за куп ни не.

Та ко ђе вас оба ве шта ва мо, да ка да је у пи та њу 
из да ва ње фи скал ног ра чу на у слу ча ју ка да је про мет 
оства рен да на ко ји се сма тра не рад ним да ном или да на 
ка да за по сле ни за ку по дав ца ко ри сте ко лек тив ни го ди-
шњи од мор, од но сно да на ка да ра де од ку ће, оба ве за 
еви ден ти ра ња про ме та на ста је у тре нут ку про ме та 
на ма ло. При ме ра ра ди, ако је за куп ни на од ре ђе на на 
ни воу ка лен дар ског ме се ца, про мет услу ге сма тра се 
из вр ше ним по след њег да на ме се ца, не за ви сно од то га 
што се пла ћа ње за куп ни не вр ши до пе тог у ме се цу за 
прет ход ни ме сец. У слу ча ју ка да се пла ћа ње за куп ни не 
вр ши без го то вин ски, у фи скал ном ра чу ну као на чин 
пла ћа ња на во ди се оп ци ја „пре нос на ра чун”.

У слу ча ју ка да се за ку пац оба ве зао да пла ћа за ку-
по дав цу за куп ни ну у фик сном из но су и тзв. спо ред не 
тро шко ве ко ји се од но се на за ку пље ну не по крет ност 
(нпр. тро шко ви за елек трич ну енер ги ју, то плот ну енер-
ги ју, те ле фон, ко му нал не услу ге и др.), ко ји се, по сво јој 
су шти ни, сма тра ју де лом за куп ни не, по тра жи ва ње тих 
тро шко ва одво је но од фик сног де ла за куп ни не (тзв. 
пре фак ту ри са ва ње тро шко ва) еви ден ти ра се пре ко 
елек трон ског фи скал ног уре ђа ја на дан ка да об ве зник 
фи ска ли за ци је – за ку по да вац на ве де не тро шко ве по-
тра жу је од за куп ца.

Ис ти че мо да об ве зник фи ска ли за ци је из да је фи-
скал ни ра чун ко ри сни ку услу га у штам па ној фор ми, 
ко ја омо гу ћа ва про ве ру фи скал ног ра чу на, у скла ду 
са чла ном 10. став 1. ЗФ. Ал тер на тив но, об ве зник 
фи ска ли за ци је мо же фи скал ни ра чун да до ста ви ко-
ри сни ку услу ге и елек трон ским пу тем, ис кљу чи во уз 
са гла сност ко ри сни ка услу ге. 

На по ми ње мо, у ве зи ва ших пи та ња ко ја се од-
но се на при ме ну за ко на ко јим се уре ђу ју из вр ше ње и 
обез бе ђе ње по треб но је да се обра ти те Ми ни стар ству 
прав де, као над ле жном ми ни стар ству за да ва ње ми-
шље ња у ве зи при ме не тог за ко на. Не за ви сно од то га, 
ука зу је мо да об ве зник фи ска ли за ци је мо же у оп ци о ном 
по љу да на ве де све по дат ке ко је сма тра зна чај ним за 
про мет ко ји је из вр шио. (МФИН, 011-00-00306/2022-
04 од 23.05.2022. го ди не)

4. Начин и време евидентирања аванса и 
промета преко електронског фискалног уређаја 

када се наплата врши платним картицама и 
чековима грађана 

Пре ма од ред би чла на 3. став 1. За ко на о фи ска ли-
за ци ји („Слу жбе ни гла сник PC“, бр. 153/20 и 96/21 – у 

да љем тек сту: За кон), пред мет фи ска ли за ци је је про мет 
до бра и услу га на ма ло (у да љем тек сту: про мет на 
ма ло) и при мље ни аванс за про мет на ма ло. 

Про ме том на ма ло из ста ва 1. овог чла на сма тра 
се сва ки из вр шен про мет до ба ра и пру жа ње услу га 
фи зич ким ли ци ма, као и сва ки про мет до ба ра и услу га 
у ма ло про дај ним објек ти ма, не за ви сно од то га да ли је 
ко ри сник фи зич ко ли це, прав но ли це или пред у зет ник, 
укљу чу ју ћи и про мет из вр шен пу тем са мо на плат них 
уре ђа ја – ау то ма та (члан 3. став 2. За ко на).

Од ред бом чла на 6. став 1. За ко на про пи са но је да 
је об ве зник фи ска ли за ци је ду жан да у тре нут ку про ме-
та на ма ло, укљу чу ју ћи и при мље ни аванс за бу ду ћи 
про мет на ма ло, из да фи скал ни ра чун ко ри шће њем 
елек трон ског фи скал ног уре ђа ја, ко ји се са сто ји од 
еле ме на та (про це сор фи скал них ра чу на и елек трон ски 
си стем за из да ва ње ра чу на) чи ја је упо тре ба одо бре на 
од стра не По ре ске упра ве.

Пра вил ни ком о вр ста ма фи скал них ра чу на, ти по-
ви ма тран сак ци ја, на чи ни ма пла ћа ња, по зи ва њу на број 
дру гог до ку мен та и по је ди но сти ма оста лих еле ме на та 
фи скал ног ра чу на („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 31/21, 
99/21 и 10/22 – у да љем тек сту: Пра вил ник о вр ста ма 
фи скал них ра чу на), у чла ну 2. став 1. про пи са но је да 
об ве зник фи ска ли за ци је, пре ко елек трон ског фи скал-
ног уре ђа ја, као по да так о вр сти фи скал ног ра чу на, у 
сми слу чла на 5. став 2. тач ка 1) За ко на, на фи скал ном 
ра чу ну, на во ди је дан од сле де ћих по да та ка: 

1) про мет; 
2) аванс. 
Пре ма ста ву 2. истог чла на Пра вил ни ка о вр ста ма 

фи скал них ра чу на, ра чу ном за про мет, у сми слу ста ва 
1. тач ка 1) овог чла на, сма тра се фи скал ни ра чун ко ји 
се из да је ра ди еви ден ти ра ња оства ре ног про ме та до бра 
и услу га на ма ло (у да љем тек сту: про мет на ма ло). 

Ра чу ном за аванс, у сми слу ста ва 1. тач ка 2) овог 
чла на, сма тра се фи скал ни ра чун ко ји се из да је ра ди 
еви ден ти ра ња при мље ног аван са за бу ду ћи про мет на 
ма ло (члан 2. став 3. Пра вил ни ка о вр ста ма фи скал-
них ра чу на).

Пре ма ст. 4. и 5. чла на 11. Пра вил ни ка о вр ста ма 
фи скал них ра чу на, об ве зник фи ска ли за ци је, у слу ча ју 
из да ва ња ра чу на за аванс ко ји се од но си на пла ћа ње 
из вр ше но у скла ду са чла ном 6. став 1. тач ка 5) овог 
пра вил ни ка, у ра чу ну ис ка зу је по ред по да та ка из чла-
на 5. став 2. тач ка 12) За ко на и да тум ка да су сред ства 
пре не та на ра чун об ве зни ка фи ска ли за ци је. Ра чун из 
ста ва 4. овог чла на мо же се из да ти нај ка сни је на ред ног 
рад ног да на од да на при је ма аван сне упла те.

У скла ду са на ве де ним од ред ба ма За ко на и Пра-
вил ни ка о вр ста ма фи скал них ра чу на, у слу ча ју про ме та 
на ма ло за ко ји се при ма аванс, об ве зник фи ска ли за ци је 
из да је фи скал ни ра чун ко јим се еви ден ти ра при мље-
ни аванс за бу ду ћи про мет на ма ло и фи скал ни ра чун 
ко јим се еви ден ти ра оства ре ни про мет на ма ло. С 
об зи ром на то да се пла ћа њем, у скла ду са од ред бом 
чла на 2. став 1. тач ка 10) За ко на, сма тра из ми ри ва-
ње оба ве за за из вр ше ни про мет до ба ра или услу га 
у тре нут ку из да ва ња фи скал ног ра чу на го то ви ном, 
ин стант тран сфе ром одо бре ња, че ком, плат ном кар-



 

106 ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК Јун 2022.

ти цом, на дру ги без го то вин ски на чин и сл., од но сно 
аван сно из ми ри ва ње оба ве за за бу ду ћи про мет до ба ра 
или услу га, ка да ку пац у пот пу но сти, од но сно де лом 
из ми ру је сво ју оба ве зу пре ма про дав цу – об ве зни-
ку фи ска ли за ци је пре из вр ше ног про ме та на ма ло, 
про да вац – об ве зник фи ска ли за ци је ду жан је да из да 
(фи скал ни) ра чун за аванс.

У ве зи са на ве де ним, у на став ку су да та об ја-
шње ња код из ми ри ва ња оба ве за плат ним кар ти ца ма и 
че ко ви ма узи ма ју ћи у об зир њи хо ве спе ци фич но сти, 
ис кљу чи во са аспек та при ме не про пи са ко ји ма се 
уре ђу је фи ска ли за ци ја, a уз прет по став ку да је по сту-
па ње ко је се од но си на пла ћа ње че ко ви ма у скла ду са 
по зи тив ним про пи си ма.

1. Из ми ри ва ње оба ве за плат ним кар ти ца ма
1.1. Упо тре ба плат не кар ти це у ци љу пла ћа ња 

до ба ра не до во ди до оба ве зе из да ва ња фи скал ног 
ра чу на за аванс и фи скал ног ра чу на за про мет, ако 
об ве зник фи ска ли за ци је на дан упо тре бе плат не кар-
ти це ни је на пла тио, од но сно не ма пра во да на пла ти 
на кна ду или део на кна де и ако на тај дан ни је из вр шио 
про мет до ба ра. 

1.2. Ако се вр ши про мет на ма ло – про да ја до-
ба ра, код ко је се оба ве за из ми ру је плат ном кар ти цом, 
а об ве зник фи ска ли за ци је је на пла тио на кна ду или 
део на кна де на дан ка да је из вр шио про мет до ба ра, 
од но сно по сле из вр ше ног про ме та до ба ра, об ве зник 
фи ска ли за ци је из да је фи скал ни ра чун за про мет до ба ра 
на дан из вр ше ног про ме та.

1.3. Ако се вр ши про мет на ма ло – про да ја до ба ра, 
код ко је се оба ве за из ми ру је плат ном кар ти цом, а об ве-
зник фи ска ли за ци је је на пла тио уку пан из нос на кна де 
да на ко ји је ра ни ји од да на про ме та до ба ра, об ве зник 
фи ска ли за ци је из да је фи скал ни ра чун за аванс на дан 
на ко ји на пла тио на кна ду и фи скал ни ра чун за про мет 
до ба ра на дан из вр ше ног про ме та. 

1.4. Ако се вр ши про мет на ма ло – про да ја до ба-
ра, код ко је се оба ве за из ми ру је плат ном кар ти цом, а 
об ве зник фи ска ли за ци је је на пла тио део на кна де да на 
ко ји је ра ни ји од да на про ме та до ба ра и део на кна де 
да на ко ји је ка сни ји од да ту ма про ме та до ба ра, об ве-
зник фи ска ли за ци је из да је фи скал ни ра чун за аванс 
на дан на ко ји је на пла тио део на кна де пре из вр ше ног 
про ме та до ба ра и фи скал ни ра чун за про мет до ба ра 
на дан из вр ше ног про ме та. 

На по ми ње мо, ако je об ве зник фи ска ли за ци је ви ше 
пу та на пла тио део на кна де пре из вр ше ног про ме та, ду-
жан је да по осно ву сва ке на пла те из да ра чун за аванс. 

2. Из ми ри ва ње оба ве за че ко ви ма 
2.1. При јем че ко ва не до во ди до оба ве зе из да ва ња 

фи скал ног ра чу на за аванс, од но сно фи скал ног ра чу на 
за про мет, ако су до го во ре ни да ту ми из да ва ња че ко-
ва ка сни ји од да ту ма ка да је об ве зник фи ска ли за ци је 
при мио че ко ве.

2.2. Ако се вр ши про мет на ма ло – про да ја до ба ра, 
за ко ји се оба ве за из ми ру је че ко ви ма код ко јих је као 
до го во ре ни да тум из да ва ња на ве ден да тум про ме та 
до ба ра, од но сно да ту ми ко ји су ка сни ји од да ту ма 
про ме та до ба ра у слу ча ју тзв. про да је на ра те, об ве-

зник фи ска ли за ци је из да је фи скал ни ра чун за про мет 
до ба ра на дан из вр ше ног про ме та.

2.3. Ако се вр ши про мет на ма ло – про да ја до ба ра, 
за ко ји се оба ве за из ми ру је че ко ви ма код ко јих су као 
до го во ре ни да ту ми из да ва ња че ко ва на ве де ни да ту ми 
ра ни ји од да ту ма про ме та до ба ра и да ту ми ка сни ји од 
да ту ма про ме та до ба ра, об ве зник фи ска ли за ци је из-
да је фи скал ни ра чун за аванс по осно ву сва ког че ка 
код ко јег је као до го во ре ни да тум из да ва ња на ве ден 
да тум ра ни ји од да ту ма про ме та и фи скал ни ра чун за 
про мет до ба ра на дан из вр ше ног про ме та.

При мер:
Об ве зник фи ска ли за ци је про да је ко мо ду на шест 

ме сеч них ра та. Ку пац је да на 18. апри ла 2022. го ди не 
пре дао шест че ко ва про дав цу. За че ко ве су до го во ре-
ни сле де ћи да ту ми из да ва ња – 29. април, 29. мај, 29. 
јун, 29. јул, 29. ав густ и 29. сеп тем бар 2022. го ди не. 
Ис по ру ка ко мо де би ће из вр ше на 3. ју на 2022. го ди не. 
Об ве зник фи ска ли за ци је има оба ве зу да куп цу из да 
фи скал ни ра чун за аванс да на 29. апри ла 2022. го ди не, 
фи скал ни ра чун за аванс да на 29. ма ја 2022. го ди не и 
фи скал ни ра чун за про мет да на 3. ју на 2022. го ди не. 

По ред то га, има ју ћи у ви ду да је од ред ба ма чла на 
13. ст. 1. и 2. Пра вил ни ка о вр ста ма фи скал них ра чу на 
про пи са но да об ве зник фи ска ли за ци је, пре ко елек-
трон ског фи скал ног уре ђа ја, фи скал ни ра чун из да је 
куп цу до ба ра, од но сно ко ри сни ку услу га у штам па ној 
фор ми, ко ја омо гу ћа ва про ве ру фи скал ног ра чу на, у 
скла ду са чла ном 10. став 1. За ко на, а да ал тер на тив но, 
об ве зник фи ска ли за ци је мо же фи скал ни ра чун до ста-
ви ти елек трон ским пу тем, ис кљу чи во уз са гла сност 
куп ца до ба ра, од но сно ко ри сни ка услу ге, об ве зник 
фи ска ли за ци је при ли ком упо тре бе плат не кар ти це од 
стра не куп ца, од но сно при је ма че ко ва куп ца, за про мет 
ко ји ће на кнад но би ти из вр шен, мо же од куп ца до ба ра 
за тра жи ти са гла сност за до ста вља ње фи скал них ра чу-
на елек трон ским пу тем на од ре ђе ну адре су за при јем 
елек трон ске по ште.

Ка да је реч о ва шем пи та њу ко је се од но си на 
ис ка зи ва ње по да та ка о ар ти кли ма за ко је је из вр ше но 
аван сно пла ћа ње у фи скал ном ра чу ну за аванс, ука-
зу је мо да об ве зник фи ска ли за ци је не мо ра у том фи-
скал ном ра чу ну да при ка же де таљ ну спе ци фи ка ци ју 
ар ти ка ла за ко је је из вр ше но аван сно пла ћа ње, већ 
мо же да уне се број пред ра чу на или уго во ра на осно ву 
ко јег је ку пац из вр шио аван сну упла ту. (МФИН, 401-
00-03022/2022-04 од 28.04.2022. го ди не)

5. Када обвезник фискализације врши продају 
једнонаменских ваучера, тзв. интерних 

фестивалских картица, којима је једино могуће 
плаћање добара и услуга на манифестацији 

затвореног типа, дужан је да приликом продаје 
истих изда преко електронског фискалног 
уређаја фискални рачун Промет-Продаја
Од ред бом чла на 3. За ко на о фи ска ли за ци ји („Слу-

жбе ни гла сник РС“, бр. 153/20 и 96/21 – у да љем тек сту: 
ЗФ) про пи са но је да је пред мет фи ска ли за ци је про мет 
до бра и услу га на ма ло (у да љем тек сту: про мет на 
ма ло) и при мље ни аванс за про мет на ма ло. Про ме-
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том на ма ло сма тра се сва ки из вр шен про мет до ба ра и 
пру жа ње услу га фи зич ким ли ци ма, као и сва ки про мет 
до ба ра и услу га у ма ло про дај ним објек ти ма, не за ви-
сно од то га да ли је ко ри сник фи зич ко ли це, прав но 
ли це или пред у зет ник, укљу чу ју ћи и про мет из вр шен 
пу тем са мо на плат них уре ђа ја – ау то ма та. Ма ло про-
дај ним објек том сма тра се сва ки по слов ни про стор 
и по слов на про сто ри ја ко ји се при мар но ко ри сте за 
про мет до ба ра и пру жа ње услу га фи зич ким ли ци ма.

Чла ном 4. ст. 1. и 2. ЗФ про пи са но је да је об ве-
зник фи ска ли за ци је сва ки об ве зник по ре за на при хо де 
од са мо стал не де лат но сти у сми слу за ко на ко јим се 
уре ђу је по рез на до хо дак гра ђа на и сва ки об ве зник 
по ре за на до бит прав них ли ца у сми слу за ко на ко јим 
се уре ђу је по рез на до бит прав них ли ца, ко ји вр ши 
про мет на ма ло. Об ве зник фи ска ли за ци је је у оба ве зи 
да еви ден ти ра сва ки по је ди нач но оства ре ни про мет на 
ма ло и то не за ви сно од на чи на пла ћа ња (го то ви ном, 
ин стант тран сфе ром одо бре ња, че ком, плат ном кар ти-
цом, на дру ги без го то вин ски на чин и сл.), укљу чу ју ћи 
и при мље не аван се за бу ду ћи про мет на ма ло, пре ко 
елек трон ског фи скал ног уре ђа ја.

Чла ном 5. став 1. ЗФ про пи са но је да је фи скал-
ни ра чун фи скал ни до ку мент ко јим се по твр ђу је да је 
по је ди нач но оства ре ни про мет на ма ло, укљу чу ју ћи 
и при мље ни аванс за бу ду ћи про мет на ма ло, еви ден-
ти ран у елек трон ском фи скал ном уре ђа ју.

Чла ном 2. став 1. Пра вил ни ка о вр ста ма фи скал-
них ра чу на, ти по ви ма тран сак ци ја, на чи ни ма пла ћа ња, 
по зи ва њу на број дру гог до ку мен та и по је ди но сти ма 
оста лих еле ме на та фи скал ног ра чу на („Слу жбе ни гла-
сник РС“, бр. 31/21, 99/21, 10/22, 49/22, 50/22 и 57/22 – у 
да љем тек сту: Пра вил ник) про пи са но је да об ве зник 
фи ска ли за ци је, пре ко елек трон ског фи скал ног уре ђа ја 
као по да так о вр сти фи скал ног ра чу на, на во ди је дан 
од сле де ћих по да та ка: про мет или аванс. 

Пре ма од ред би чла на 3. Пра вил ни ка об ве зник 
фи ска ли за ци је, пре ко елек трон ског фи скал ног уре ђа ја, 
као по да так о ти пу тран сак ци је, у сми слу чла на 5. став 
2. тач ка 2) За ко на, на фи скал ном ра чу ну на во ди је дан 
од сле де ћих по да та ка:

1) про да ја;
2) ре фун да ци ја, од но сно по ни шта ва ње ра чу на.
Про да јом, у сми слу ста ва 1. тач ка 1) овог чла на, 

сма тра се тип тран сак ци је ко ји под ра зу ме ва про мет 
на ма ло, укљу чу ју ћи и при мље ни аванс за бу ду ћи 
про мет на ма ло.

Ре фун да ци јом, у сми слу ста ва 1. тач ка 2) овог 
чла на, сма тра се тип тран сак ци је ко ји под ра зу ме ва 
по вра ћај упла те или де ла упла те за про мет на ма ло или 
по вра ћај це лог или де ла аван са за бу ду ћи про мет на 
ма ло, из би ло ког раз ло га, као и тип тран сак ци је ко ји 
под ра зу ме ва вра ћа ње и за ме ну до ба ра ис по ру че них 
куп цу до ба ра, из би ло ког раз ло га.

По ни шта ва њем ра чу на, у сми слу ста ва 1. тач ка 
2) овог чла на, сма тра се тип тран сак ци је ко ји под ра зу-
ме ва ис пра вља ње гре шке на кон из да ва ња фи скал ног 
ра чу на, а ко ји се не мо же сма тра ти ре фун да ци јом у 
сми слу ста ва 3. овог чла на.

Од ред бом чла на 6. Пра вил ни ка про пи са но је да 
об ве зник фи ска ли за ци је, пре ко елек трон ског фи скал ног 
уре ђа ја, у окви ру по да тка о на чи ну пла ћа ња, у сми слу 
чла на 5. став 2. тач ка 11) ЗФ, на фи скал ном ра чу ну на-
во ди је дан од сле де ћих по да та ка, за ви сно од сред ства 
пла ћа ња ко јим ку пац, од но сно ко ри сник услу га пла ћа 
ис по ру че на до бра, од но сно пру же не услу ге:

1) „го то ви на“ – ако се пла ћа ње вр ши го то вим 
нов цем (нов ча ни ца ма и ко ва ним нов цем);

2) „ин стант пла ћа ње“ – ако се пла ћа ње вр ши 
ин стант тран сфе ром одо бре ња на про дај ном ме сту”;

3) „плат на кар ти ца“ – ако се пла ћа ње вр ши плат-
ном кар ти цом;

4) „чек“ – ако се пла ћа ње вр ши че ком;
5) “пре нос на ра чун“ – ако се пла ћа ње вр ши на-

ло гом за упла ту или на ло гом за пре нос;
6) „ва у чер“ – ако се пла ћа ње вр ши ва у че ром, нов-

ча ним бо но ви ма, ин тер ним кар ти ца ма или слич ним 
сред ством пла ћа ња;

7) „дру го без го то вин ско пла ћа ње“ – ако се пла-
ћа ње вр ши без го то вин ски дру гим сред ством пла ћа ња 
ко је се сма тра до зво ље ним у Ре пу бли ци Ср би ји, у 
скла ду са за ко ном.

Из у зет но, елек трон ски фи скал ни уре ђај пре ко 
ко јег се еви ден ти ра про мет услу ге пре да је хра не и 
пи ћа за кон зу ма ци ју на ли цу ме ста у сми слу про пи са 
ко јим се уре ђу је по рез на до да ту вред ност и про мет 
хра не и пи ћа ко ји се вр ши у објек ту пе ка ре, без об зи-
ра на то да ли се пре ко тог елек трон ског фи скал ног 
уре ђа ја еви ден ти ра и дру ги про мет на ма ло, мо ра за 
еви ден ти ра ње на чи на пла ћа ња да има ис кљу чи во 
сле де ће оп ци је:

1) „го то ви на“ – ако се пла ћа ње вр ши го то вим 
нов цем (нов ча ни ца ма и ко ва ним нов цем), ин стант 
тран сфе ром одо бре ња на про дај ном ме сту, плат ном 
кар ти цом и че ком;

2) „пре нос на ра чун“ – ако се пла ћа ње вр ши на-
ло гом за упла ту или на ло гом за пре нос;

3) „ва у чер“ – ако се пла ћа ње вр ши ва у че ром, нов-
ча ним бо но ви ма, ин тер ним кар ти ца ма или слич ним 
сред ством пла ћа ња;

4) „дру го без го то вин ско пла ћа ње“ – ако се пла-
ћа ње вр ши без го то вин ски дру гим сред ством пла ћа ња 
ко је се сма тра до зво ље ним у Ре пу бли ци Ср би ји, у 
скла ду са за ко ном.

У слу ча ју да ку пац, од но сно ко ри сник услу га, 
ис по ру че на до бра, од но сно пру же не услу ге пла ћа 
ко ри сте ћи ви ше од јед ног на чи на пла ћа ња, об ве зник 
фи ска ли за ци је, пре ко елек трон ског фи скал ног уре ђа ја, 
у окви ру по да тка о на чи ну пла ћа ња, у сми слу чла на 5. 
став 2. тач ка 11) ЗФ, на фи скал ном ра чу ну мо же на ве сти 
и ви ше по да та ка из ста ва 1. члан 6. Пра вил ни ка, при 
че му је у оба ве зи да ис ка же и пла ће не из но се по де ље не 
по по је ди нач ним на чи ни ма пла ћа ња.

У скла ду са на ве де ним за кон ским и под за кон ским 
од ред ба ма, ка да об ве зник фи ска ли за ци је EXIT FE STI-
VAL, ка ко на во ди те у ва шем до пи су, вр ши про да ју 
јед но на мен ских ва у че ра, тзв. ин тер них фе сти вал ских 
кар ти ца – спе ци ја ли зо ва них без го то вин ских и бес кон-
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такт них кар ти ца (Ne ar fi eld com mu ni ca tion – RFID kar-
ti ca), ко ји ма је је ди но мо гу ће пла ћа ње до ба ра и услу га 
на ма ни фе ста ци ји за тво ре ног ти па ко ју ор га ни зу је 
об ве зник фи ска ли за ци је, ду жан је да при ли ком про-
да је истих из да пре ко елек трон ског фи скал ног уре ђа ја 
фи скал ни ра чун Про мет-Про да ја. У овом фи скал ном 
ра чу ну на зив ар ти кла је јед но на мен ски ва у чер, чи ја 
це на је јед на ка из но су упла ће ног из но са на тзв. ин тер-
ној фе сти вал ској кар ти ци, а као сто па ПДВ се уно си 
сто па ПДВ по ко јој се опо ре зу ју до бра и услу га ко ја 
се мо гу ку пи ти овом кар ти цом, у кон крет ном слу ча ју 
од 20%,с тим да је оп ци ја пла ћа ња „ва у чер“.

Уко ли ко ко ри сник тзв. ин тер них фе сти вал ских 
кар ти ца вр ши до пу ну из но са исте, об ве зник фи ска-
ли за ци је, као и код про да је кар ти це, из да је ко ри сни ку 
кар ти це фи скал ни ра чун Про мет-Про да ја.

При ли ком ре а ли за ци је опи са ног јед но на ме ског 
ва у че ра, об ве зник фска ли за ци је не из да је фи скал ни 
ра чун Про мет-Про да ја.

По сту пак ре фун да ци је (по вра ћа ја) пре о ста лих 
сред ста ва са ин тер не фе сти вал ске кар ти це вр ши се 
из да ва њем фи скал ног ра чу на Про мет Ре фун да ци ја, 
са гла сно чла ну 3. став 3. Пра вил ни ка.

Са гла сно на ве де ном по сту пак из да ва ња и ре а ли-
за ци је јед но на мен ских ва у че ра, ко ји је опи сан у до пи-
су, у са гла сно сти је са про пи си ма ко ји ма се ре гу ли ше 
област фи ска ли за ци је. (МФИН, 011-00-480/2022-04 
од 20.05.2022. го ди не)

6. Продаја услуга у име и за рачун трећег 
лица физичким лицима евидентира се преко 

сопственог фискалног уређаја
Од ред бом чла на 3. За ко на о фи ска ли за ци ји („Слу-

жбе ни гла сник РС“, бр. 153/20 и 96/21 – у да љем тек сту: 
ЗФ), про пи са но је да је пред мет фи ска ли за ци је про мет 
до бра и услу га на ма ло (у да љем тек сту: про мет на 
ма ло) и при мље ни аванс за про мет на ма ло. Про ме-
том на ма ло сма тра се сва ки из вр шен про мет до ба ра и 
пру жа ње услу га фи зич ким ли ци ма, као и сва ки про мет 
до ба ра и услу га у ма ло про дај ним објек ти ма, не за ви-
сно од то га да ли је ко ри сник фи зич ко ли це, прав но 
ли це или пред у зет ник, укљу чу ју ћи и про мет из вр шен 
пу тем са мо на плат них уре ђа ја – ау то ма та. Ма ло про-
дај ним објек том сма тра се сва ки по слов ни про стор 
и по слов на про сто ри ја ко ји се при мар но ко ри сте за 
про мет до ба ра и пру жа ње услу га фи зич ким ли ци ма.

Пре ма чла ну 4. ЗФ, об ве зник фи ска ли за ци је је 
сва ки об ве зник по ре за на при хо де од са мо стал не де-
лат но сти у сми слу за ко на ко јим се уре ђу је по рез на 
до хо дак гра ђа на и сва ки об ве зник по ре за на до бит 
прав них ли ца у сми слу за ко на ко јим се уре ђу је по рез 
на до бит прав них ли ца, ко ји вр ши про мет на ма ло. 
Об ве зник фи ска ли за ци је је у оба ве зи да еви ден ти ра 
сва ки по је ди нач но оства ре ни про мет на ма ло и то не-
за ви сно од на чи на пла ћа ња (го то ви ном, ин стант тран-
сфе ром одо бре ња, че ком, плат ном кар ти цом, на дру ги 
без го то вин ски на чин и сл.), укљу чу ју ћи и при мље не 
аван се за бу ду ћи про мет на ма ло, пре ко елек трон ског 
фи скал ног уре ђа ја.

Чла ном 5. став 1. ЗФ про пи са но је да је фи скал-
ни ра чун фи скал ни до ку мент ко јим се по твр ђу је да је 
по је ди нач но оства ре ни про мет на ма ло, укљу чу ју ћи 
и при мље ни аванс за бу ду ћи про мет на ма ло, еви ден-
ти ран у елек трон ском фи скал ном уре ђа ју.

Чла ном 2. ст. 1. и 3. Пра вил ни ка о вр ста ма фи скал-
них ра чу на, ти по ви ма тран сак ци ја, на чи ни ма пла ћа ња, 
по зи ва њу на број дру гог до ку мен та и по је ди но сти ма 
оста лих еле ме на та фи скал ног ра чу на („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 31/21, . . . и 57/22 – у да љем тек сту: 
Пра вил ник) про пи са но је да об ве зник фи ска ли за ци је, 
пре ко елек трон ског фи скал ног уре ђа ја као по да так о 
вр сти фи скал ног ра чу на, на во ди је дан од сле де ћих 
по да та ка: про мет или аванс. Ра чу ном за аванс сма тра 
се фи скал ни ра чун ко ји се из да је ра ди еви ден ти ра ња 
при мље ног аван са за бу ду ћи про мет на ма ло.

Од ред бом чла на 6. став 1. Пра вил ни ка про пи са но 
је да об ве зник фи ска ли за ци је, пре ко елек трон ског фи-
скал ног уре ђа ја, у окви ру по да тка о на чи ну пла ћа ња, 
у сми слу чла на 5. став 2. тач ка 11) ЗФ, на фи скал ном 
ра чу ну на во ди је дан од сле де ћих по да та ка, за ви сно од 
сред ства пла ћа ња ко јим ку пац, од но сно ко ри сник услу-
га пла ћа ис по ру че на до бра, од но сно пру же не услу ге:

1) „го то ви на“ – ако се пла ћа ње вр ши го то вим 
нов цем (нов ча ни ца ма и ко ва ним нов цем);

2) „ин стант пла ћа ње“ – ако се пла ћа ње вр ши 
ин стант тран сфе ром одо бре ња на про дај ном ме сту;

3) „плат на кар ти ца“ – ако се пла ћа ње вр ши плат-
ном кар ти цом;

4) „чек“ – ако се пла ћа ње вр ши че ком;
5) „пре нос на ра чун“ – ако се пла ћа ње вр ши на-

ло гом за упла ту или на ло гом за пре нос;
6) „ва у чер“ – ако се пла ћа ње вр ши ва у че ром, нов-

ча ним бо но ви ма, ин тер ним кар ти ца ма или слич ним 
сред ством пла ћа ња;

7) „дру го без го то вин ско пла ћа ње“ – ако се пла-
ћа ње вр ши без го то вин ски дру гим сред ством пла ћа ња 
ко је се сма тра до зво ље ним у Ре пу бли ци Ср би ји, у 
скла ду са за ко ном.

Пре ма ста ву 3. на ве де ног чла на Пра вил ни ка про-
пи са но је да у слу ча ју да ку пац, од но сно ко ри сник 
услу га, ис по ру че на до бра, од но сно пру же не услу ге 
пла ћа ко ри сте ћи ви ше од јед ног на чи на пла ћа ња, об-
ве зник фи ска ли за ци је, пре ко елек трон ског фи скал ног 
уре ђа ја, у окви ру по да тка о на чи ну пла ћа ња, у сми слу 
чла на 5. став 2. тач ка 11) За ко на, на фи скал ном ра чу ну 
мо же на ве сти и ви ше по да та ка из ст. 1. и 2. овог чла-
на, при че му је у оба ве зи да ис ка же и пла ће не из но се 
по де ље не по по је ди нач ним на чи ни ма пла ћа ња.

Чла ном 11. став 1. тач ка 2) Пра вил ни ка про пи са но 
је да об ве зник фи ска ли за ци је, пре ко елек трон ског фи-
скал ног уре ђа ја, на фи скал ном ра чу ну ис ка зу је по зив 
на број дру гог фи скал ног ра чу на, од но сно ре ле вант ног 
до ку мен та, у сми слу чла на 5. став 2. тач ка 16) За ко на, 
у слу ча ју из да ва ња ра чу на за про мет на ма ло, у сми слу 
чла на 2. став 1. тач ка 1) овог пра вил ни ка, у окви ру ко га 
је пла ћа ње из вр ше но пу тем аван са, у це ло сти или де-
ли мич но, ка да се ис ка зу је по зив на је дин стве ни ред ни 
број јед ног или ви ше ра чу на за аванс, у сми слу чла на 
2. став 1. тач ка 2) овог пра вил ни ка.
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Пре ма ст. 4. и 5. истог чла на Пра вил ни ка, про пи-
са но је да об ве зник фи ска ли за ци је, у слу ча ју из да ва ња 
ра чу на за аванс ко ји се од но си на пла ћа ње из вр ше но у 
скла ду са чла ном 6. став 1. тач ка 5) овог пра вил ни ка, 
у ра чу ну ис ка зу је по ред по да та ка из чла на 5. став 2. 
тач ка 12) За ко на и да тум ка да су сред ства пре не та на 
ра чун об ве зни ка фи ска ли за ци је. Ра чун из ста ва 4. овог 
чла на мо же се из да ти нај ка сни је на ред ног рад ног да на 
од да на при је ма аван сне упла те.

Од ред бом чла на 13. ст. 1. и 2. Пра вил ни ка, про пи-
са но је да об ве зник фи ска ли за ци је, пре ко елек трон ског 
фи скал ног уре ђа ја, фи скал ни ра чун из да је куп цу до-
ба ра, од но сно ко ри сни ку услу га у штам па ној фор ми, 
а ко ја омо гу ћа ва про ве ру фи скал ног ра чу на, у скла ду 
са чла ном 10. став 1. За ко на. Об ве зник фи ска ли за ци је 
мо же фи скал ни ра чун из ста ва 1. овог чла на до ста ви ти 
елек трон ским пу тем, ис кљу чи во уз са гла сност куп ца 
до ба ра, од но сно ко ри сни ка услу ге.

Уред бом о од ре ђи ва њу де лат но сти код чи јег оба-
вља ња не по сто ји оба ве за еви ден ти ра ња про ме та на 
ма ло пре ко елек трон ског фи скал ног уре ђа ја („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 32/21, 117/21 и 51/22 – у да љем тек сту: 
Уред ба), од ре ђе не су де лат но сти ко је су осло бо ђе не 
оба ве зе еви ден ти ра ња про ме та пре ко елек трон ског 
фи скал ног уре ђа ја. 

Са гла сно на ве де ној Уред би, ли ца ко ја оба вља ју 
де лат ност 82.30 (Ор га ни зо ва ње са ста на ка и сај мо ва) 
и де лат ност 79.90 (Оста ле услу ге ре зер ва ци је и де-
лат но сти по ве за не с њи ма) ни су осло бо ђе на оба ве зе 
еви ден ти ра ња про ме та на ма ло пре ко елек трон ског 
фи скал ног уре ђа ја.

Пре ма то ме, у кон крет ном слу ча ју ка да АД „Но-
во сад ски са јам“ Но ви Сад ор га ни зу је про да ју ула зни ца 
по се ти о ци ма сво јих са јам ских ма ни фе ста ци ја кроз 
уго вор ну са рад њу са по слов ним парт не ром GIGS 
TIX доо Но ви Сад ко ји ову услу гу пру жа ју куп ци ма 
ис кљу чи во у име и за ра чун АД „Но во сад ски са јам“ 
Но ви Сад, ова кав про мет GIGS TIX доо Но ви Сад ду-
жан је да еви ден ти ра пре ко соп стве ног елек трон ског 
фи скал ног уре ђа ја. 

То у кон крет ном слу ча ју зна чи да је GIGS TIX 
доо Но ви Сад ду жан да у тре нут ку про ме та на ма ло, 
за услу гу про да је ула зни ца за дру го прав но ли це и то 
не за ви сно од на чи на пла ћа ња, из да фи скал ни ра чун 
ко ри шће њем соп стве ног елек трон ског фи скал ног 
уре ђа ја. На по ми ње мо да GIGS TIX доо Но ви Сад 
при ли ком про да је ула зни ца из да је фи скал ни ра чун са 
сто пом ПДВ – 0%.

Ка да ор га ни за тор ма ни фе ста ци је (АД „Но во сад-
ски са јам“ Но ви Сад) про да је ула зни це у сво је име и 
за свој ра чун, ду жан је да на еви ден ти ра про мет оства-
рен про да јом ула зни ца са при па да ју ћом сто пом ПДВ.

Ис ти че мо да се фи скал ни ра чун из да је ко ри сни ку 
услу га у штам па ној фор ми, ко ја омо гу ћа ва про ве ру 
фи скал ног ра чу на, у скла ду са чла ном 10. став 1. ЗФ. 
Ал тер на тив но, фи скал ни ра чун мо же да се до ста ви 
ко ри сни ку услу ге и елек трон ским пу тем, ис кљу чи во 
уз са гла сност ко ри сни ка услу ге. (МФИН, 011-00-
00484/2022-04 од 31.05.2022. го ди не)

7. Лица која у оквиру делатности 79.11 
(Делатност путничких агенција) врше продају 
појединачних авиокарата физичким лицима 

нису у обавези да тако извршен промет на мало 
евидентирају преко електронског  

фискалног уређаја
По во дом ва шег пи та ња ве за ног за оба ве зу еви ден-

ти ра ња про ме та на ма ло пре ко елек трон ског фи скал ног 
уре ђа ја при ли ком про да је ин ди ви ду ал них ави о ка ра та 
фи зич ким ли ци ма у окви ру ши фре де лат но сти 79.11 
(Де лат ност пут нич ких аген ци ја) за пре воз пут ни ка у 
ва зду шном са о бра ћа ју, са аспек та про пи са ко ји ма се 
уре ђу је фи ска ли за ци ја, оба ве шта ва мо вас сле де ће:

Од ред бом чла на 3. За ко на о фи ска ли за ци ји („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 153/20 и 96/21 – у да љем тек-
сту: За кон), про пи са но је да је пред мет фи ска ли за ци је 
про мет до бра и услу га на ма ло (у да љем тек сту: про мет 
на ма ло) и при мље ни аванс за про мет на ма ло. Про ме-
том на ма ло сма тра се сва ки из вр шен про мет до ба ра и 
пру жа ње услу га фи зич ким ли ци ма, као и сва ки про мет 
до ба ра и услу га у ма ло про дај ним објек ти ма, не за ви-
сно од то га да ли је ко ри сник фи зич ко ли це, прав но 
ли це или пред у зет ник, укљу чу ју ћи и про мет из вр шен 
пу тем са мо на плат них уре ђа ја – ау то ма та. Ма ло про-
дај ним објек том сма тра се сва ки по слов ни про стор 
и по слов на про сто ри ја ко ји се при мар но ко ри сте за 
про мет до ба ра и пру жа ње услу га фи зич ким ли ци ма.

Пре ма чла ну 4. ст. 1. и 2. За ко на про пи са но је да 
је об ве зник фи ска ли за ци је сва ки об ве зник по ре за на 
при хо де од са мо стал не де лат но сти у сми слу за ко на 
ко јим се уре ђу је по рез на до хо дак гра ђа на и сва ки об-
ве зник по ре за на до бит прав них ли ца у сми слу за ко на 
ко јим се уре ђу је по рез на до бит прав них ли ца, ко ји 
вр ши про мет на ма ло. Об ве зник фи ска ли за ци је је у 
оба ве зи да еви ден ти ра сва ки по је ди нач но оства ре ни 
про мет на ма ло и то не за ви сно од на чи на пла ћа ња 
(го то ви ном, ин стант тран сфе ром одо бре ња, че ком, 
плат ном кар ти цом, на дру ги без го то вин ски на чин и 
сл.), укљу чу ју ћи и при мље не аван се за бу ду ћи про-
мет на ма ло, пре ко елек трон ског фи скал ног уре ђа ја.

Ста вом 3. истог чла на За ко на про пи са но је да 
из у зет но од ста ва 2. овог чла на, Вла да мо же, по ла-
зе ћи од тех нич ких и функ ци о нал них ка рак те ри сти ка 
елек трон ских фи скал них уре ђа ја и спе ци фич но сти 
од ре ђе не де лат но сти, на за јед нич ки пред лог ми ни стар-
ства над ле жног за по сло ве фи нан си ја и ми ни стар ства 
над ле жног за по сло ве тр го ви не, од ре ди ти де лат но сти 
код чи јег оба вља ња не по сто ји оба ве за еви ден ти ра ња 
про ме та на ма ло пре ко елек трон ског фи скал ног уре ђа ја 
у сми слу ста ва 2. овог чла на.

Уред бом о од ре ђи ва њу де лат но сти код чи јег оба-
вља ња не по сто ји оба ве за еви ден ти ра ња про ме та на 
ма ло пре ко елек трон ског фи скал ног уре ђа ја („Слу жбе-
ни гла сник РС“, бр. 32/21, 117/21, и 51/22 – у да љем 
тек сту: Уред ба), од ре ђе не су де лат но сти ко је су осло-
бо ђе не оба ве зе еви ден ти ра ња про ме та на ма ло пре ко 
елек трон ског фи скал ног уре ђа ја. 

Од ред бом чла на 3. став 2. тач ка 3) Уред бе про пи-
са но је да се де лат но сти ма за ко је не по сто ји оба ве за 
еви ден ти ра ња про ме та на ма ло и при мље них аван са за 
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про мет на ма ло пре ко елек трон ског фи скал ног уре ђа ја, 
сма тра и де лат ност 51.10 (Ва зду шни пре воз пут ни ка).

Са гла сно го ре на ве де ним од ред ба ма За ко на и 
Уред бе, ли ца ко ја у окви ру де лат но сти 79.11 (Де лат-
ност пут нич ких аген ци ја) вр ше про да ју по је ди нач них 
ави о ка ра та фи зич ким ли ци ма ни су у оба ве зи да та ко 
из вр шен про мет на ма ло еви ден ти ра ју пре ко елек-
трон ског фи скал ног уре ђа ја, узи ма ју ћи у об зир да је 
де лат ност 51.10 (Ва зду шни пре воз пут ни ка) свр ста на 
у де лат но сти за ко је не по сто ји оба ве за еви ден ти ра ња 
про ме та на ма ло и при мље них аван са за про мет на 
ма ло пре ко елек трон ског фи скал ног уре ђа ја. 

На по ми ње мо да ли ца ко ја оба вља ју де лат ност 
79.11 (Де лат ност пут нич ких аген ци ја) ни су осло бо ђе на 
оба ве зе еви ден ти ра ња про ме та на ма ло и при мље них 
аван са за про мет на ма ло ко ји се вр ши у окви ру на ве-
де не де лат но сти (нпр. про да ја аран жма на, услу га сме-
шта ја и др.), осим, у кон крет ном слу ча ју, ка да се ра ди 
о про да ји по је ди нач них ави о ка ра та фи зич ким ли ци ма. 
(МФИН, 011-00-00426/2022-04 од 2.06.2022. го ди не)

8. Када се, поред накнаде за испоруку 
енергије за грејање и хлађење физичким 
лицима чија се потрошња утврђује путем 

мерних инструмената, наплаћују и трошкови 
који се односе на функционисање система 
климатизације, чији се износи утврђују по 

m² простора, ти трошкови сматрају се делом 
накнаде за промет енергије за грејање, односно 
хлађење, за коју не постоји обавеза издавања 

фискалног рачуна
По во дом ва шег зах те ва за ми шље ње у ве зи са 

оба ве зом еви ден ти ра ња про ме та на ма ло пре ко елек-
трон ског фи скал ног уре ђа ја, са аспек та про пи са ко ји ма 
се уре ђу је фи ска ли за ци ја, оба ве шта ва мо вас сле де ће:

Чла ном 3. 3ако на о фи ска ли за ци ји („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 153/20 и 96/21 – у да љем тек сту: ЗФ), 
про пи са но је да је пред мет фи ска ли за ци је про мет до бра 
и услу га на ма ло (у да љем тек сту: про мет на ма ло) и 
при мље ни аванс за про мет на ма ло. Про ме том на ма ло 
сма тра се сва ки из вр шен про мет до ба ра и пру жа ње 
услу га фи зич ким ли ци ма, као и сва ки про мет до ба ра 
и услу га у ма ло про дај ним објек ти ма, не за ви сно од 
то га да ли је ко ри сник фи зич ко ли це, прав но ли це или 
пред у зет ник, укљу чу ју ћи и про мет из вр шен пу тем 
са мо на плат них уре ђа ја – ау то ма та. Ма ло про дај ним 
објек том сма тра се сва ки по слов ни про стор и по слов на 
про сто ри ја ко ји се при мар но ко ри сте за про мет до ба ра 
и пру жа ње услу га фи зич ким ли ци ма.

Чла ном 4. ст. 1. и 2. ЗФ про пи са но је да је об ве-
зник фи ска ли за ци је сва ки об ве зник по ре за на при хо де 
од са мо стал не де лат но сти у сми слу за ко на ко јим се 
уре ђу је по рез на до хо дак гра ђа на и сва ки об ве зник 
по ре за на до бит прав них ли ца у сми слу за ко на ко јим 
се уре ђу је по рез на до бит прав них ли ца, ко ји вр ши 
про мет на ма ло. Об ве зник фи ска ли за ци је је у оба ве зи 
да еви ден ти ра сва ки по је ди нач но оства ре ни про мет на 
ма ло и то не за ви сно од на чи на пла ћа ња (го то ви ном, 
ин стант тран сфе ром одо бре ња, че ком, плат ном кар ти-
цом, на дру ги без го то вин ски на чин и сл.), укљу чу ју ћи 

и при мље не аван се за бу ду ћи про мет на ма ло, пре ко 
елек трон ског фи скал ног уре ђа ја.

Уред бом о од ре ђи ва њу де лат но сти код чи јег оба-
вља ња не по сто ји оба ве за еви ден ти ра ња про ме та на 
ма ло пре ко елек трон ског фи скал ног уре ђа ја („Слу жбе-
ни гла сник РС“, бр. 32/21, 117/21, и 51/22 – у да љем 
тек сту: Уред ба), од ре ђе не су де лат но сти ко је су осло-
бо ђе не оба ве зе еви ден ти ра ња про ме та на ма ло пре ко 
елек трон ског фи скал ног уре ђа ја. 

Чла ном 2. став 1. тач ка 2) Уред бе про пи са но је да 
се де лат но сти ма за ко је не по сто ји оба ве за еви ден ти ра-
ња про ме та на ма ло и при мље них аван са за про мет на 
ма ло пре ко елек трон ског фи скал ног уре ђа ја, сма тра ју 
и де лат но сти ко је оба вља ју об ве зни ци фи ска ли за ци је а 
ко ји на кна ду за про да та до бра, од но сно пру же не услу ге 
фи зич ким ли ци ма на пла ћу ју ис по ста вља њем ра чу на о 
об ра чу ну по тро шње пре ко мер них ин стру ме на та (гре-
ја ње, гас, те ле фон, елек трич на енер ги ја, во да и др.).

Са гла сно на ве де ним за кон ским и под за кон ским 
од ред ба ма, ка да WEST 65 D.O.O. из Бе о гра да ис по-
ру чу је енер ги ју за гре ја ње, од но сно хла ђе ње фи зич-
ким ли ци ма у стам бе ним згра да ма, чи ја се по тро шња 
(очи та ва ње ста ња) утвр ђу је пу тем мер них ин стру ме-
на та – ка ло ри ме та ра, ми шље ња смо да за тај про мет 
WEST 65 D.O.O. из Бе о гра да не ма оба ве зу еви ден ти-
ра ња про ме та на ма ло пре ко елек трон ског фи скал ног 
уре ђа ја, с об зи ром на то да је од ред бом чла на 2. став 
1. тач ка 2) Уред бе про пи са но осло бо ђе ње од оба ве зе 
еви ден ти ра ња про ме та на ма ло и при мље них аван са за 
про мет на ма ло пре ко елек трон ског фи скал ног уре ђа ја 
де лат но сти ко је оба вља ју об ве зни ци фи ска ли за ци је, а 
ко ји на кна ду за про да та до бра, од но сно пру же не услу ге 
фи зич ким ли ци ма на пла ћу ју ис по ста вља њем ра чу на о 
об ра чу ну по тро шње пре ко мер них ин стру ме на та (гре-
ја ње, гас, те ле фон, елек трич на енер ги ја, во да и др.). 
С тим у ве зи, има ју ћи у ви ду да WEST 65 D.O.O. из 
Бе о гра да на пла ћу је од фи зич ких ли ца и тро шко ве ко ји 
се од но се на функ ци о ни са ње си сте ма кли ма ти за ци је 
(нпр. тро шко ви за те ку ће и ин ве сти ци о но одр жа ва ње), 
чи ји се из но си утвр ђу ју по m² про сто ра, ти тро шко ви 
сма тра ју се де лом на кна де за про мет енер ги је за гре-
ја ње, од но сно хла ђе ње, за ко ју (на кна ду) не по сто ји 
оба ве за из да ва ња фи скал ног ра чу на у скла ду са чла ном 
2. став 1. тач ка 2) Уред бе.

На по ми ње мо, у осно ви цу за об ра чу на ва ње ПДВ, 
у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је ПДВ, ура чу на ва ју 
се сви спо ред ни тро шко ви ко је об ве зник за ра чу на ва 
при ма о цу до ба ра.

РАЧУНОВОДСТВО

1. Правно лице је обавезно да у својим 
пословним књигама вредност грађевинског 

земљишта искаже одвојено од вредности 
објеката који су на том земљишту изграђени

Ва шим до пи сом до ста вљен нам је зах тев Град ске 
упра ве за фи нан си је у ве зи са пи та њем утвр ђи ва ња 
осно ви це по ре за на имо ви ну за гра ђе вин ско зе мљи-
ште ко је об ве зник у по слов ним књи га ма не ис ка зу је 
одво је но од вред но сти обје ка та.
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У пред мет ном зах те ву, по ста вље на су два пи та ња: 
1. Да ли је, са ста но ви шта про пи са ко ји ма се уре-

ђу је ра чу но вод ство, прав но ли це ду жно да у сво јим 
по слов ним књи га ма вред ност гра ђе вин ског зе мљи шта 
ис ка же одво је но од вред но сти обје ка та ко ји су на том 
зе мљи шту из гра ђе ни?

2. Уко ли ко је прав но ли це ду жно да у сво јим по-
слов ним књи га ма вред ност гра ђе вин ског зе мљи шта 
ис ка же одво је но од вред но сти обје ка та ко ји су на том 
зе мљи шту из гра ђе ни, а то не учи ни, на ко ји на чин и 
у ком ро ку је ду жно да от кло ни на чи њен про пуст и да 
ли у том слу ча ју под ле же санк ци ја ма?

Има ју ћи у ви ду са др жи ну до ста вље ног зах те ва, 
на осно ву чла на 80. За ко на о др жав ној упра ви („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 
47/18 и 30/18 – др. за кон), Ми ни стар ство да је сле де ће 
ми шље ње:

За ко ном о ра чу но вод ству („Слу жбе ни гла сникРС“, 
бр: 73/19 и 44/21 – др. за кон, у да љем тек сту: За кон), 
ко ји је сту пио на сна гу 1. ја ну а ра 2020. го ди не, уре ђу ју 
се об ве зни ци при ме не овог за ко на, раз вр ста ва ње прав-
них ли ца и пред у зет ни ка, ор га ни за ци ја ра чу но вод ства, 
ра чу но вод стве не ис пра ве и вр сте по слов них књи га, 
усло ви и на чин во ђе ња по слов них књи га, Ре ги стар 
пру жа ла ца ра чу но вод стве них услу га, при зна ва ње и 
вред но ва ње по зи ци ја у фи нан сиј ским из ве шта ји ма, 
са ста вља ње, до ста вља ње и јав но об ја вљи ва ње фи нан-
сиј ских из ве шта ја, го ди шњег из ве шта ја о по сло ва њу, 
из ве шта ја о кор по ра тив ном упра вља њу, из ве шта ји 
о пла ћа њи ма ау то ри те ти ма вла сти и не фи нан сиј ско 
из ве шта ва ње, Ре ги стар фи нан сиј ских из ве шта ја, На-
ци о нал на ко ми си ја за ра чу но вод ство и над зор над 
спро во ђе њем од ред би овог за ко на.

Од ред ба ма чла на 24. За ко на про пи са но је да за 
при зна ва ње, вред но ва ње, пре зен та ци ју и обе ло да њи-
ва ње по зи ци ја у фи нан сиј ским из ве шта ји ма ве ли ка 
прав на ли ца, прав на ли ца ко ја има ју оба ве зу са ста вља-
ња кон со ли до ва них фи нан сиј ских из ве шта ја (ма тич на 
прав на ли ца), јав на дру штва, од но сно дру штва ко ја се 
при пре ма ју да по ста ну јав на, у скла ду са за ко ном ко јим 
се уре ђу је тр жи ште ка пи та ла, не за ви сно од ве ли чи не, 
при ме њу ју МСФИ.

Иа ко у пред мет ном зах те ву ни је на ве ден по да так 
ко ју ре гу ла ти ву (МСФИ, МСФИ за МСП или Пра вил-
ник о на чи ну при зна ва ња, вред но ва ња, пре зен та ци је и 
обе ло да њи ва ња по зи ци ја у фи нан сиј ским из ве шта ји ма, 
ми кро прав на ли ца и дру га прав на ли ца) при ме њу је 
кон крет но прав но ли це при ли ком во ђе ња по слов них 
књи га и са ста вља ња фи нан сиј ских из ве шта ја, по ла зи мо 
од прет по став ке да су у пи та њу МСФИ. У том слу ча ју 
ре ле вант ни су стан дар ди МРС 8: Рачуноводственепо
литике,променерачуноводственихпроценаигрешке
и МРС 16:Некретнине,постројењаиопрема.

Па ра гра фом 58. МРС 16 про пи са но је да су зе мљи-
ште и објек ти за себ на сред ства ко ја се об ра чу на ва ју 
за себ но, чак и ка да су за јед но при ба вље ни (исто је 
пред ви ђе но и у окви ру МСФИ за МСП и го ре по ме-
ну тим пра вил ни ком). Уз од ре ђе не из у зет ке, као што 
су ка ме но ло ми и те ре ни ко ји се ко ри сте као де по ни је, 
зе мљи ште има нео гра ни че ни ко ри сни век и због то га се 

не амор ти зу је. Објек ти има ју огра ни че ни ко ри сни век 
и због то га су сред ства ко ја се амор ти зу ју. По ве ћа ње 
вред но сти зе мљи шта на ком се на ла зи не ки обје кат, 
не ути че на утвр ђи ва ње ко ри сног ве ка тог објек та. 

Од ред ба ма па ра гра фа 5. МРС 8 про пи са но је да 
сугре шке из прет ход ног пе ри о да из о ста вље ни или 
по гре шно ис ка за ни по да ци из фи нан сиј ских из ве шта ја 
ен ти те та за је дан или ви ше пе ри о да ко ји про из и ла зе из 
не у по тре бља ва ња или по гре шне упо тре бе по у зда них 
ин фор ма ци ја ко је:

(а) су би ле до ступ не ка да су фи нан сиј ски из ве-
шта ји за да те пе ри о де би ли одо бре ни за из да ва ње; и

(б) за ко је се мо гло ра зум но оче ки ва ти да бу ду 
до би је не и узе те у об зир при са ста вља њу и пре зен та-
ци ји тих фи нан сиј ских из ве шта ја.

Па ра гра фом 41. МРС 8 про пи са но је да се гре шке 
мо гу по ја ви ти ве за но за при зна ва ње, од ме ра ва ње, пре-
зен та ци ју или обе ло да њи ва ње еле ме на та фи нан сиј ских 
из ве шта ја. Фи нан сиј ски из ве шта ји ни су у скла ду са 
МСФИ ако са др же би ло ма те ри јал но зна чај не гре-
шке би ло бе зна чај не/не ма те ри јал не гре шке ко је су 
на пра вље не на мер но, у ци љу по сти за ња од ре ђе не 
пре зен та ци је фи нан сиј ске по зи ци је, фи нан сиј ских 
пер фор ман си и то ко ва го то ви не ен ти те та. По тен ци јал-
не гре шке те ку ћег пе ри о да от кри ве не у том пе ри о ду 
се ис пра вља ју пре не го што фи нан сиј ски из ве шта ји 
бу ду одо бре ни за об ја вљи ва ње. Ме ђу тим, ма те ри јал-
но зна чај не гре шке се по не кад от кри ју тек у ка сни јем 
пе ри о ду, и те гре шке из прет ход ног пе ри о да се ис пра-
вља ју у упо ред ним ин фор ма ци ја ма пре зен то ва ним у 
фи нан сиј ским из ве шта ји ма за тај ка сни ји пе ри од (ви ди 
па ра гра фе 42–47). 

Као пред мет па ра гра фа 43, ен ти тет вр ши ре тро-
спек тив ну ко рек ци ју ма те ри јал но зна чај них гре ша ка 
из прет ход ног пе ри о да у пр вом се ту фи нан сиј ских 
из ве шта ја одо бре ном за об ја вљи ва ње на кон от кри ва ња 
тих гре ша ка та ко што ће: 

(а) пре ра чу на ти упо ред не из но се за пре зен то-
ван(е) ра ни ји(е) пе ри од(е) у ко јем(им а) су се гре шке 
до го ди ле; или

(б) ако се гре шка до го ди ла пре нај ра ни јег пре-
зен то ва ног прет ход ног пе ри о да, пре ра чу на ти по чет на 
ста ња сред ста ва, оба ве за и ка пи та ла за нај ра ни ји пре-
зен то ва ни прет ход ни пе ри од.

Гре шка из прет ход ног пе ри о да се ис пра вља ре-
тро спек тив ним пре ра чу на ва њем по да та ка из у зев ако 
је не из во дљи во утвр ди ти би ло ефек те ко ји се од но се 
на од ре ђе ни пе ри од или ку му ла тив ни ефе кат гре шке 
(па ра граф 43. МРС 8).

При при ме ни па ра гра фа 42, ен ти тет обе ло да њу је 
сле де ће: 

(а) при ро ду гре шке из прет ход ног пе ри о да;
(б) за сва ки пре зен то ва ни пе ри од, у ме ри у ко јој 

је то из во дљи во, из нос ко рек ци је:
(i)  за сва ку би лан сну по зи ци ју фи нан сиј ског 

из ве шта ја на ко ју је про ме на ути ца ла; и
(ii)  основ них и раз ре ђе них за ра да по ак ци ји, ако 

ен ти тет при ме њу је IAS 33; 
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(ц) из нос ко рек ци је на по чет ку нај ра ни јег пре-
зен то ва ног прет ход ног пе ри о да; и

(д) ако је за од ре ђе ни прет ход ни пе ри од не из-
во дљи во из вр ши ти ре тро спек тив но пре ра чу на ва ње 
по да та ка, окол но сти ко је су до ве ле до те си ту а ци је и 
опис ка ко и од ка да је гре шка ис пра вље на.

Од ред ба ма чла на 6. став 3. Пра вил ни ка о Конт ном 
окви ру и са др жи ни ра чу на у Конт ном окви ру за при-
вред на дру штва, за дру ге и пред у зет ни ке („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 89/20, у да љем тек сту: Пра вил ник) 
про пи са но је да се на ра чу ну 021 – Грађевинскозе
мљиште, ис ка зу је гра ђе вин ско зе мљи ште, у скла ду 
са ра чу но вод стве ном по ли ти ком.

Чла ном 6. став 4. Пра вил ни ка про пи са но је да 
се на ра чу ну 022 – Грађевинскиобјекти, ис ка зу ју 
гра ђе вин ски објек ти, у скла ду са ра чу но вод стве ном 
по ли ти ком.

Има ју ћи у ви ду све на ве де но, у на став ку су од-
го во ри на го ре по ста вље на пи та ња: 

1. С об зи ром на од ред бе МРС 16, као и на чин 
ис ка зи ва ња гра ђе вин ског зе мљи шта и гра ђе вин ских 
обје ка та са гла сно Пра вил ни ку, прав но ли це је би ло 
у оба ве зи (без об зи ра на ре гу ла ти ву ко ју при ме њу је 
при ли ком во ђе ња по слов них књи га и са ста вља ња фи-
нан сиј ских из ве шта ја) да у сво јим по слов ним књи га ма 
вред ност гра ђе вин ског зе мљи шта ис ка же одво је но од 
вред но сти обје ка та ко ји су на том зе мљи шту из гра-
ђе ни. Да кле, ка да прав но ли це на ба ви гра ђе вин ски 
обје кат за оба вља ње де лат но сти са зе мљи штем ис под 
објек та, а ко је слу жи за при ступ и ко ри шће ње гра ђе-
вин ског објек та, на бав ну вред ност зе мљи шта тре ба да 
еви ден ти ра на ра чу ну 021 – Грађевинскоземљиште, 
а гра ђе вин ски обје кат на по себ ном ра чу ну 022 – Гра
ђевинскиобјекти,у скла ду са од ред ба ма Пра вил ни ка. 

2. Прав но ли це тре ба пре све га да утвр ди да ли је 
у кон крет ном слу ча ју у пи та њу ма те ри јал но зна чај на 
гре шка. Уко ли ко је то слу чај, као што је го ре на ве-
де но, прав но ли це је у оба ве зи да из вр ши ко рек ци ју 
ма те ри јал но зна чај не гре шке кроз ре тро спек тив но 
пре ра чу на ва ње, од но сно да при ме ни при ступ у скла ду 
са МРС 8. Та ко ђе, ука зу је мо да уко ли ко је у пи та њу 
ма те ри јал но зна чај на гре шка у сми слу МРС 8, прав но 
ли це ће сва ка ко сно си ти од ре ђе не по сле ди це ко је про из-
и ла зе из ко рек ци је фи нан сиј ских из ве шта ја (не га ти ван 
ути цај на кре ди би ли тет прав ног ли ца код по слов них 
парт не ра, ба на ка, ку па ца и др.) и по сле дич но по ре ског 
би лан са, уз до дат ни не га ти ван фи нан сиј ски ефе кат 
услед по гре шно утвр ђе не амор ти за ци је и уве ћа не 
осно ви це за об ра чун по ре ске амор ти за ци је по ме ну тог 
гра ђе вин ског објек та. 

На кра ју, же ли мо да ука же мо да је, са гла сно чла ну 
43. став 2. За ко на, за исти ни то и по ште но при ка зи-
ва ње ре дов ног го ди шњег фи нан сиј ског из ве шта ја и 
го ди шњег из ве шта ја о по сло ва њу, од но сно кон со ли-
до ва ног го ди шњег фи нан сиј ског из ве шта ја и кон со-
ли до ва ног го ди шњег из ве шта ја о по сло ва њу прав ног 
ли ца про пи са на ко лек тив на од го вор ност (за кон ског 
за ступ ни ка, ор га на упра вља ња, над зор ног ор га на и 
ли ца ко је са ста вља фи нан сиј ске из ве шта је де лу ју ћи 
у окви ру над ле жно сти ко је су им за ко ном и ин тер ном 

ре гу ла ти вом прав ног ли ца од но сно пред у зет ни ка до де-
ље ни), од но сно у кон крет ном слу ча ју прав но ли це је 
у оба ве зи да са ста ви фи нан сиј ске из ве шта је у скла ду 
са од го ва ра ју ћом ре гу ла ти вом (нпр. МСФИ), док је 
крај ња од го вор ност ре ви зо ра (уко ли ко је прав но ли це 
об ве зник ре ви зи је) да по твр ди, од но сно из ра зи ми-
шље ње о ускла ђе но сти тих фи нан сиј ских из ве шта ја са 
по ме ну том ре гу ла ти вом. (МФИН, 011-00-00374/2022-04 
од 26.05.2022. го ди не)

2. Рачуноводствени третман улагања  
у пословни простор које врши закуподавац  

по налогу закупца
Обра ти ли сте се Ми ни стар ству фи нан си ја (у да-

љем тек сту: Ми ни стар ство) 12. ма ја 2022. го ди не зах-
те вом за да ва ње ми шље ња у ве зи са ра чу но вод стве ним 
трет ма ном тран сак ци је ула га ња у по слов ни про стор 
ко ји се да је у за куп, а ко је се вр ши по на ло гу за куп ца.

У пред мет ном зах те ву, по ста вље но је не ко ли ко 
пи та ња: 

1. Да ли у кон крет ном слу ча ју ЗА КУ ПО ДА ВАЦ 
по осно ву ула зних ра чу на по ди зво ђа ча (осим у де лу 
прет ход ног по ре за за ко ји се оства ру је пра во на од-
би так) тре ба да при зна не ку вр сту имо ви не (као но во 
сред ство или по ве ћа ње по сто је ћег сред ства) или да 
при зна рас хо де по тзв. бру то прин ци пу или да при зна 
ума ње ње при хо да по тзв. не то прин ци пу?; 

2. Да ли у кон крет ном слу ча ју ЗА КУ ПО ДА ВАЦ 
по осно ву из ла зних ра чу на пре ма ЗА КУП ЦУ (ума ње но 
са мо за евен ту ал ну оба ве зу за ПДВ ако је ис ка за на на 
ра чу ну) тре ба да при зна при хо де у це лом из но су по 
бру то прин ци пу или да при зна при хо де ума ње не по 
осно ву ра чу на по ди зво ђа ча по не то прин ци пу?; 

3. Ако се ис по ста ви да ЗА КУ ПО ДА ВАЦ по осно ву 
на ве де них из ла зних и ула зних ра чу на тре ба да при зна 
при хо де и рас хо де по бру то прин ци пу или да их при зна 
пре би је не по не то прин ци пу – да ли по сто ји раз ли ка 
из ме ђу та два на чи на при зна ва ња у од но су на ре зул-
тат пре опо ре зи ва ња (има ју ћи у ви ду да све по ве за не 
тран сак ци је на ста ју у јед ном об ра чун ском пе ри о ду)?; 

4. Ако се ис по ста ви да ЗА КУ ПО ДА ВАЦ по осно ву 
на ве де них из ла зних и ула зних ра чу на тре ба да при зна 
при хо де пре би је не по не то прин ци пу, да ли ода бир 
пре ла зног ра чу на – на ко ме се еви ден ти ра ју тро шко-
ви као кон тра став оба ве за ма пре ма по ди зво ђа чи ма до 
мо мен та пре би ја ња са при хо ди ма као кон тра ста вом 
за по тра жи ва ња од ЗА КУП ЦА – мо же да ути че на 
ис прав ност еви ден ти ра ња по не то прин ци пу, од но-
сно тач ност утвр ђе ног ре зул та та пре опо ре зи ва ња у 
Би лан су успе ха да тог пе ри о да?

Као чи ње нич но ста ње, у зах те ву је на ве де но 
сле де ће:

● AB d.o.o. Бе о град је у свој ству ЗА КУ ПО ДАВ-
ЦА пот пи сао уго вор о да ва њу по слов ног про сто ра у 
за куп са не по ве за ним прав ним ли цем – ЗА КУП ЦЕМ. 

● ЗА КУ ПО ДА ВАЦ при ме њу је ком плет не МСФИ 
и у скла ду са МРС 40 овај по слов ни про стор еви ден-
ти ра као ин ве сти ци о ну не крет ни ну. 

● Уго во ром о за ку пу до го во ре но је да ће ЗА-
КУ ПО ДА ВАЦ у свој ству из во ђа ча ра до ва да из вр-
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ши од ре ђе на уна пре ђе ња по слов ног про сто ра пре ма 
зах те ви ма ЗА КУП ЦА. По осно ву из вр ше них ра до ва 
ЗА КУ ПО ДА ВАЦ из да је ра чу не ЗА КУП ЦУ и по том 
осно ву еви ден ти ра по тра жи ва ња од ЗА КУП ЦА. 

● ЗА КУ ПО ДА ВАЦ за ове по тре бе ан га жу је по ди-
зво ђа че ко ји му из да ју ра чу не за из вр ше не ра до ве и по 
том осно ву еви ден ти ра оба ве зе пре ма по ди зво ђа чи ма 
као до ба вља чи ма. На по ми ње мо да по ди зво ђа чи вр ше 
ве ћи обим ра до ва, од ко јих је дан део сно си ЗА КУ ПО-
ДА ВАЦ (тро шко ви по том осно ву ни су пред мет овог 
Зах те ва), а дру ги део сно си ЗА КУ ПАЦ. Овај дру ги 
део је де фи ни сан као на док на да свих тро шко ва из над 
од ре ђе ног из но са. Дру гим ре чи ма, од укуп не на кна-
де ко ја се пла ћа по ди зво ђа чи ма, фик сни део сно си 
ЗА КУ ПО ДА ВАЦ, а ви шак из над тог де ла сно си ЗА-
КУ ПАЦ из ми ре њем сво јих оба ве за по осно ву ра чу на 
ЗА КУ ПО ДАВ ЦА. 

● Ула га ња, од но сно сви по ве за ни ула зни и из-
ла зни ра чу ни од но се се на је дан об ра чун ски пе ри од, 
од но сно јед ну по слов ну го ди ну. Уго во ром о за ку пу 
уго во ре но је да ће ЗА КУ ПАЦ про сто ри је и скла ди шни 
про стор вра ти ти у пр во бит но ста ње на дан пре да је и 
да ће укло ни ти све но ве кон струк ци је, по бољ ша ња, 
из ме не или до дат ке у про сто ри ја ма ко је је из вр шио 
ЗА КУ ПАЦ – укљу чу ју ћи и по осно ву пред мет них 
ула га ња ко је је ЗА КУ ПО ДА ВАЦ из вр шио у свој ству 
из во ђа ча ра до ва. 

● Пред мет на шег зах те ва је сте ра чу но вод стве но 
еви ден ти ра ње опи са них по ве за них тран сак ци ја – са 
ЗА КУП ЦЕМ као ин ве сти то ром и са по ди зво ђа чи ма 
ра до ва – у по слов ним књи га ма ЗА КУ ПО ДАВ ЦА.

Има ју ћи у ви ду са др жи ну до ста вље ног зах те ва, 
на осно ву чла на 80. За ко на о др жав ној упра ви („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 
47/18 и 30/18 – др. за кон), Ми ни стар ство да је сле де ће 
ми шље ње:

Од ред ба ма чла на 2. Пра вил ни ка о Конт ном окви ру 
и о са др жи ни ра чу на у Конт ном окви ру за при вред на 
дру штва, за дру ге и пред у зет ни ке („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 89/20, у да љем тек сту: Пра вил ник) про пи са-
но је да прав на ли ца и пред у зет ни ци ис ка зу ју ста ње и 
про ме не имо ви не, ка пи та ла и оба ве за, рас хо де и при-
хо де и утвр ђу ју ре зул та те по сло ва ња пре ма са др жи ни 
по је ди них ра чу на у Конт ном окви ру. 

У чла ну 3. тач ка 1. Пра вил ни ка про пи са но је 
да се ста ње и про ме не имо ви не, ка пи та ла и оба ве за, 
при хо ди и рас хо ди и утвр ђи ва ње ре зул та та по сло ва ња 
еви ден ти ра ју на основ ним (тро ци фре ним) ра чу ни ма 
про пи са ним у Конт ном окви ру, у скла ду са ре гу ла ти вом 
ко ју прав но ли це, од но сно пред у зет ник при ме њу је за 
при зна ва ње, вред но ва ње, пре зен та ци ју и обе ло да њи-
ва ње по зи ци ја у фи нан сиј ским из ве шта ји ма (МСФИ, 
МСФИ за МСП или под за кон ски акт ко јим се уре ђу је 
на чин при зна ва ња, вред но ва ња, пре зен та ци је и обе-
ло да њи ва ња по зи ци ја у по је ди нач ним фи нан сиј ским 
из ве шта ји ма ми кро и дру гих прав них ли ца) и усво је-
ним ра чу но вод стве ним по ли ти ка ма.

У тач ки 4.11 Кон цеп ту ал ног окви ра за фи нан сиј-
ско из ве шта ва ње на ве де но је да су па тен ти и ау тор ска 
пра ва имо ви на уко ли ко се од њих оче ку је при лив 

еко ном ских ко ри сти ен ти те ту и ако их кон тро ли ше 
ен ти тет. У тач ки 4.12 на ве де но је да мно го имо ви не, 
на при мер, по тра жи ва ња и не крет ни не, су по ве за ни за 
за кон ским пра ви ма, укљу чу ју ћи и пра во вла сни штва. 
У од ре ђи ва њу по сто ја ња имо ви не, пра во вла сни штва 
ни је од су штин ске ва жно сти; на овај на чин, на при мер, 
не крет ни на ко ја је под ли зин гом је имо ви на ако ен ти тет 
кон тро ли ше ко ри сти чи је при ти ца ње је оче ки ва но од 
не крет ни не. Иа ко је ка па ци тет ен ти те та да кон тро ли ше 
ко ри сти углав ном по сле ди ца за кон ских пра ва, од ре ђе-
на став ка и по ред то га мо же да за до во љи де фи ни ци ју 
имо ви не упр кос то ме што не по сто ји прав на кон тро ла. 
На при мер, зна ње сте че но из раз вој не ак тив но сти мо же 
да за до во љи де фи ни ци ју имо ви не ка да, услед чу ва ња 
тај но сти та квог зна ња, ен ти тет кон тро ли ше ко ри сти 
чи је се при ти ца ње оче ку је по том осно ву.

Па ра гра фом 67. МРС 40: Инвестиционенекрет
нине, про пи са но је да се оту ђе ње ин ве сти ци о не не-
крет ни не мо же из вр ши ти про да јом или за кљу че њем 
фи нан сиј ског ли зин га. Да тум оту ђе ња ин ве сти ци о не 
не крет ни не ко ја је про да та је да тум ка да при ма лац сти че 
кон тро лу над том ин ве сти ци о ном не крет ни ном у скла ду 
са зах те ви ма за од ре ђи ва ње ка да је оба ве за у по гле ду 
пер фор ман си ис пу ње на у скла ду са МСФИ 15. Да кле, 
ин ве сти ци о на не крет ни на, од но сно по ве ћа ње на бав не 
вред но сти ин ве сти ци о не не крет ни не се при зна је тек на 
дан сти ца ња кон тро ле над тим еко ном ским ре сур сом. 
Прак тич но иста од ред ба про пи са на је и у па ра гра фу 
69 МРС 16: Некретнине,постројењаиопрема. 

Од нос из ме ђу ЗА КУ ПО ДАВ ЦА и ЗА КУП ЦА по 
пи та њу пред мет ног ула га ња је у де ло кру гу МСФИ 15: 
Прихододуговорасакупцем, иа ко је фор мал но уго во-
ре но у окви ру Уго во ра о за ку пу, од но сно да ЗА КУ ПАЦ 
по том пи та њу има ста тус куп ца у сми слу МСФИ 15. 
На и ме, у па ра гра фу 7 МСФИ 15 про пи са но је да уго-
вор са куп цем мо же јед ним де лом да бу де у де ло кру гу 
овог стан дар да и де лом у де ло кру гу оста лих стан дар да 
на ве де них у тач ки 5, а Уго вор о за ку пу је не спор но у 
де ло кру гу МСФИ 16: Лизинг ко ји је на ве ден у тач ки 
5(а) МСФИ 15.

Да кле, ми шље ња смо да је не спор но да ЗА КУ ПО-
ДА ВАЦ по ме ну ти Уго вор о за ку пу тре ба да об у хва ти 
у окви ру ова два стан дар да – део у ве зи са ула га њем у 
скла ду са МСФИ 15, а део у ве зи са за ку пом у скла ду 
са МСФИ 16. 

С тим у ве зи, у па ра гра фу 98 МСФИ 15 про пи са-
но је да ен ти тет при зна је сле де ће тро шко ве као рас ход 
ка да на ста ну:

(а) оп шти и ад ми ни стра тив ни тро шко ви (осим 
ако те тро шко ве по уго во ру не сно си ку пац, у ком слу-
ча ју ен ти тет тре ба да вред ну је те тро шко ве у скла ду 
са па ра гра фом 97);

(б) тро шко ви утро ше ног ма те ри ја ла, рад не сна ге 
и дру гих ре сур са утро ше них да би се ис пу нио уго вор, 
а ко ји ни су од ра же ни у це ни уго во ра;

(ц) тро шко ви ко ји се од но се на ис пу ња ва ње (или 
де ли мич но ис пу ња ва ње) оба ве за из вр ше ња по уго-
во ру (то јест, тро шко ви ко ји се од но се на про шла 
из вр ше ња); и
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(д) тро шко ви за ко је ен ти тет не мо же да на пра ви 
раз ли ку да ли се од но се на не ис пу ње не или ис пу ње не 
оба ве зе из вр ше ња по уго во ру (или де ли мич но ис пу-
ње не оба ве зе из вр ше ња).

У скла ду са на ве де ним, сма тра мо да је не спор но 
да се тро шко ви по осно ву ула зних ра чу на по ди зво ђа-
ча у ве зи са ис пу ња ва њем оба ве за из вр ше ња за кон-
крет на ула га ња еви ден ти ра ју као рас ход по на стан ку, 
осим ако се до ђе до за кључ ка да ЗА КУ ПО ДА ВАЦ у 
кон крет ном слу ча ју на сту па као по сред ник (агент) у 
скла ду са па раг. Б34–Б38 МСФИ 15, у ком слу ча ју се 
еви ден ти ра ју као ума ње ње при хо да у скла ду са тзв. 
не то прин ци пом. 

Пре ма па ра гра фу Б36 МСФИ 15, ен ти тет је агент 
ако је оба ве за из вр ше ња тог ен ти те та да ор га ни зу је 
за ис по ру ку спе ци фи ко ва них до ба ра или пру жа ње 
услу га од стра не дру гог ен ти те та. Ен ти тет ко ји је 
агент не кон тро ли ше спе ци фи ко ва на до бра или услу-
ге ко је пру жа тре ћа стра на пре не го што се то до бро 
или услу га пре не се на куп ца. Ка да (или док) ен ти тет 
ко ји је агент ис пу ни (ис пу ња ва) оба ве зу из вр ше ња, 
тре ба да при зна је при ход у из но су свих на кна да или 
про ви зи ја на ко је оче ку је да ће има ти пра во у за ме ну 
за ан га жо ва ње дру ге стра не да обез бе ди сво ја до бра и 
услу ге. На кна да или про ви зи ја ен ти те та би мо гла да 
бу де не то из нос на кна де ко ји ен ти тет за др жа ва на кон 
пла ћа ња дру гој стра ни на кна де ко ја је при мље на у за-
ме ну за до бра или услу ге ко је је та стра на ис по ру чи ла.

Са гла сно па ра гра фу Б37 МСФИ 15, по ка за те љи 
да не ки ен ти тет кон тро ли ше спе ци фи ко ва на до бра или 
услу ге пре не го што се пре не су куп цу (и за то се сма-
тра прин ци па лом) укљу чу ју, из ме ђу оста лог, сле де ће:

(а) ен ти тет сно си при мар ну од го вор ност за ис-
пу ња ва ње обе ћа ња да ће ис по ру чи ти на ве де но до бро 
или услу гу. Ово обич но укљу чу је од го вор ност за 
при хва тљи вост спе ци фи ко ва ног до бра или услу ге (на 
при мер, при мар ну од го вор ност да до бро или услу га 
ис пу ња ва ју спе ци фи ка ци је куп ца). Ако ен ти тет има 
при мар ну од го вор ност за ис пу ње ње обе ћа ња да ће ис-
по ру чи ти спе ци фи ко ва но до бро или услу гу, то мо же да 
зна чи да тре ћа стра на ко ја је укљу че на у ис по ру чи ва ње 
на ве де ног до бра или услу ге де лу је у име ен ти те та.

(б) ен ти тет има ри зик за ли ха пре не го што се 
спе ци фи ко ва но до бро или услу га пре не се на куп ца, 
или на кон пре но са кон тро ле на куп ца (на при мер, ако 
ку пац има пра во на по вра ћај). На при мер, ако ен ти тет 
при ба ви, или се оба ве же да ће при ба ви ти, спе ци фи-
ко ва но до бро или услу гу пре за кљу чи ва ња уго во ра са 
куп цем, то мо же да зна чи да ен ти тет има мо гућ ност 
да упра вља ко ри шће њем, и у зна чај ној ме ри оства ри 
све оста ле ко ри сти од тог до бра или услу ге пре не го 
што је пре не се на куп ца.

(ц) ен ти тет има дис кре ци о но пра во од ре ђи ва ња 
це не до ба ра или услу га ко је при па да ју тре ћој стра ни. 
Од ре ђи ва ње це не ко ју ку пац пла ћа за на ве де но до бро 
или услу гу мо же да зна чи да ен ти тет има мо гућ ност 
да упра вља ко ри шће њем тог до бра или услу ге и у 
зна чај ној ме ри оства ри све оста ле ко ри сти. Ме ђу тим, 
у не ким слу ча је ви ма, агент мо же има ти дис кре ци о но 
пра во од ре ђи ва ња це на. На при мер, агент мо же има-

ти од ре ђе ну флек си бил ност у од ре ђи ва њу це на да би 
ге не ри сао до дат ни при ход од сво је услу ге до го ва ра ња 
да до бра или услу ге куп ци ма пру же тре ће стра не.

Пре ма па ра гра фу Б37А МСФИ 15, по ка за те љи 
у па ра гра фу Б37 мо гу да бу ду ви ше или ма ње ре ле-
вант ни за про це ну кон тро ле у за ви сно сти од при ро де 
спе ци фи ко ва ног до бра или услу ге и усло ва и од ред би 
уго во ра. По ред то га, раз ли чи ти по ка за те љи мо гу да 
пру же убе дљи ви је до ка зе за раз ли чи те уго во ре.

У том сми слу, ру ко вод ство ЗА КУ ПО ДАВ ЦА је 
ана ли зи ра ло кон крет не окол но сти на сле де ћи на чин. 
При мар ну од го вор ност пре ма ЗА КУП ЦУ за из вр ше на 
ула га ња има ЗА КУ ПО ДА ВАЦ, али се то у скла ду са 
тач ком Б37А не сма тра пре суд ном чи ње ни цом. 

На и ме, ула га ња се вр ше тач но пре ма на ло гу ЗА-
КУП ЦА и ЗА КУ ПО ДА ВАЦ не ма ни ка кве оба ве зе у 
том сми слу пре ма по ди зво ђа чи ма пре не го што до ђе до 
из вр ше ња уго вор не оба ве зе, од но сно из вр ше ња са мих 
ра до ва – што ука зу је да ЗА КУ ПО ДА ВАЦ на сту па као 
по сред ник (агент) у сми слу МСФИ 15. 

До дат но, уго во ре но је да це на из вр ше них ула га ња 
ко ју ЗА КУ ПО ДА ВАЦ за ра чу на ва ЗА КУП ЦУ ди рект но 
за ви си од це на по ди зво ђа ча ра до ва, од но сно ЗА КУ-
ПО ДА ВАЦ не ма дис кре ци о но пра во од ре ђи ва ња це не 
пре ма ЗА КУП ЦУ – што ука зу је да ЗА КУ ПО ДА ВАЦ 
на сту па као по сред ник (агент) у сми слу МСФИ 15. 

У скла ду са на ве де ним, ру ко вод ство ЗА КУ ПО-
ДАВ ЦА је до шло до за кључ ка да ЗА КУ ПО ДА ВАЦ 
на сту па као по сред ник (агент) у сми слу МСФИ 15, и 
по сле дич но при хо де тре ба да при зна на не то осно ви 
као раз ли ку из ме ђу на кна де за из вр ше на ула га ња на-
пла ће не од ЗА КУП ЦА и на кна да пла ће них из во ђа чи-
ма ра до ва по истом осно ву. Уко ли ко су ове на кна де у 
истом из но су, епи лог је да се ни не еви ден ти ра при ход. 

Има ју ћи у ви ду све на ве де но, у на став ку су од-
го во ри (хро но ло шки) на го ре по ста вље на пи та ња: 

1. С об зи ром на на ве де не од ред бе Кон цеп ту-
ал ног окви ра за фи нан сиј ско из ве шта ва ње и ре ле-
вант них МСФИ, сма тра мо да у кон крет ном слу ча ју 
ЗА КУ ПО ДА ВАЦ не кон тро ли ше из вр ше но ула га ње 
као еко ном ски ре сурс, па са мим тим не ма осно ва за 
при зна ва ње не ке вр сте имо ви не у сво јим по слов ним 
књи га ма. Да кле, ЗА КУ ПО ДА ВАЦ у сми слу МСФИ 
не кон тро ли ше кон крет но ула га ње и са мим тим не ма 
осно ва да по осно ву ула зних ра чу на по ди зво ђа ча при зна 
по ве ћа ње вред но сти по сто је ћег сред ства (ин ве сти-
ци о не не крет ни не), као ни да при зна но во сред ство 
би ло у де ло кру гу МРС 40 или МРС 16. На по ми ње мо 
да је ЗА КУ ПАЦ на чел но мо гао да кон крет на ула га ња 
из вр ши и без ан га жо ва ња ЗА КУ ПО ДАВ ЦА – што би 
зна чи ло да ЗА КУ ПО ДА ВАЦ по том осно ву не би ни 
вр шио ни ка ква еви ден ти ра ња у сво јим по слов ним 
књи га ма, а исто вре ме но за ЗА КУП ЦА не би из ме ни ло 
ка рак тер са мог ула га ња.

До дат но, од ред бе Пра вил ни ка ука зу ју да су об ве-
зни ци ду жни да у скла ду са при ме ње ном ре гу ла ти вом 
(у кон крет ном слу ча ју МСФИ) за сва ку став ку опре-
де ле да ли је реч о по ве ћа њу или сма ње њу имо ви не, 
ка пи та ла, оба ве за, при хо да или рас хо да, па у скла ду 
са тим опре де ле од го ва ра ју ћи ра чун у скла ду са Пра-
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вил ни ком. Дру гим ре чи ма, при хо ди од про да је не мо гу 
се еви ден ти ра ти по бру то прин ци пу ако МСФИ за 
кон крет ну си ту а ци ју про пи су ју еви ден ти ра ње по не то 
прин ци пу. Исто та ко, тро шко ви ула га ња у соп стве ну 
не крет ни ну се не мо гу еви ден ти ра ти као по ве ћа ње 
на бав не вред но сти те не крет ни не или као но во стал но 
сред ство ако МСФИ за кон крет ну си ту а ци ју про пи су ју 
при зна ва ње рас хо да по бру то прин ци пу или ума ње ње 
при хо да ра ди при зна ва ња по не то прин ци пу.

На кра ју, сма тра мо да је не спор но да се тро шко ви 
по осно ву ула зних ра чу на по ди зво ђа ча у ве зи са ис-
пу ња ва њем оба ве за из вр ше ња за кон крет на ула га ња 
еви ден ти ра ју као рас ход по на стан ку, осим ако се до ђе 
до за кључ ка да ЗА КУ ПО ДА ВАЦ у кон крет ном слу ча ју 
на сту па као по сред ник (агент) у скла ду са па раг. Б34 
– Б38 МСФИ 15, у ком слу ча ју се по ме ну та ула га ња 
еви ден ти ра ју као ума ње ње при хо да у скла ду са тзв. 
не то прин ци пом. Ка ко се ула га ња вр ше тач но пре ма 
на ло гу ЗА КУП ЦА и ЗА КУ ПО ДА ВАЦ не ма ни ка кве 
оба ве зе у том сми слу пре ма по ди зво ђа чи ма пре не го 
што до ђе до из вр ше ња уго вор не оба ве зе, од но сно 
из вр ше ња са мих ра до ва – на ве де но ука зу је да ЗА КУ-
ПО ДА ВАЦ у кон крет ном слу ча ју упра во на сту па као 
по сред ник (агент) у сми слу МСФИ 15. Са мим тим, 
ми шље ња смо да ру ко вод ство ЗА КУ ПО ДАВ ЦА по сле-
дич но при хо де тре ба да при зна по тзв. не то прин ци пу, 
тј. као раз ли ку из ме ђу на кна де за из вр ше на ула га ња 
на пла ће не од ЗА КУП ЦА и на кна да пла ће них из во ђа-
чи ма ра до ва по истом осно ву.

2. Ми шље ња смо да је на ру ко вод ству ЗА КУ-
ПО ДАВ ЦА да опре де ли на ко ји на чин ће при зна ти 
при хо де по осно ву из ла зних ра чу на пре ма ЗА КУП ЦУ 
(ума ње но са мо за евен ту ал ну оба ве зу за ПДВ ако је 
ис ка за на на ра чу ну) – у це лом из но су по бру то прин-
ци пу или ума ње не по осно ву ра чу на по ди зво ђа ча по 
не то прин ци пу. Ме ђу тим, има ју ћи у ви ду по дат ке из 
зах те ва, као и од ред бе ре ле вант них МСФИ, сма тра мо 
да, у кон крет ном слу ча ју, не ма смет њи да се на ве де на 
ула га ња у по слов ни про стор ко ји се да је у за куп еви-
ден ти ра ју у по слов ним књи га ма ЗА КУ ПО ДАВ ЦА у 
скла ду са МСФИ 15 – по тзв. не то прин ци пу про пи-
са ном за по сред ни ке (аген те), од но сно пре би ја њем 
осно ви ца из ула зних ра чу на по ди зво ђа ча и из ла зних 
ра чу на пре ма за куп цу. 

3. Има ју ћи у ви ду да све по ве за не тран сак ци је 
на ста ју у јед ном об ра чун ском пе ри о ду, сма тра мо да не 
по сто ји раз ли ка у то ме да ли ће ЗА КУ ПО ДА ВАЦ по 
осно ву на ве де них из ла зних и ула зних ра чу на при зна ти 
при хо де и рас хо де по бру то прин ци пу или пре би је не 
по тзв. не то прин ци пу. Као што је на ве де но у од го во ру 
на пи та ње број 2. на ру ко вод ству ЗА КУ ПО ДАВ ЦА је 
да опре де ли на ко ји на чин ће при зна ти по ме ну те при-
хо де у скла ду са ва же ћом ре гу ла ти вом, укљу чу ју ћи 
ре ле вант не МСФИ. 

4. Пре ма по да ци ма из зах те ва, ЗА КУ ПО ДА ВАЦ 
је на ве де на ула га ња (ис прав но) еви ден ти рао у скла ду 
са МСФИ 15 и то по тзв. не то прин ци пу про пи са ном 
за по сред ни ке (аген те), од но сно пре би ја њем осно ви ца 
из ула зних и из ла зних ра чу на, те је за ове по тре бе при-

ме нио пре ла зни ра чун 02613 – Трошковиадаптације
префактурисани.

Су шти на овог ра чу но вод стве ног по ступ ка је да 
се све на кна де ко је ЗА КУ ПО ДА ВАЦ ду гу је по ди зво-
ђа чи ма (осим прет ход ног по ре за за ко ји се оства ру је 
пра во на од би так) еви ден ти ра ју као оба ве зе пре ма 
до ба вља чу на те рет не ког пре ла зног ра чу на у окви ру 
Би лан са ста ња. По ис пу ње њу оба ве зе из вр ше ња у од-
но су са ЗА КУП ЦЕМ као ин ве сти то ром, ЗА КУ ПО ДА-
ВАЦ за тва ра овај ду гов ни сал до на пре ла зном ра чу ну 
и еви ден ти ра по тра жи ва ње од ЗА КУП ЦА (нај че шће 
у окви ру гру пе 20 по из да ва њу свог ра чу на) и евен ту-
ал ни при ход од услу ге по сре до ва ња на не то осно ви у 
скла ду са тач ком Б36 МСФИ 15. 

Има ју ћи у ви ду да Пра вил ник не про пи су је (пре-
ла зни) ра чун за ову на ме ну, на ЗА КУ ПО ДАВ ЦУ је да 
пре ма сво јим по тре ба ма и мо гућ но сти ма опре де ли у 
окви ру ког ра чу на ће да еви ден ти ра фак ту ре из во ђа ча 
ра до ва у пе ри о ду до фак ту ри са ња за куп цу као ин ве-
сти то ру (у си ту а ци ји ка да на сту па као по сред ник). 
Сма тра мо да ода бир кон крет ног пре ла зног ра чу на 
ни је од зна ча ја, тј. не мо же да ути че на ис прав ност 
еви ден ти ра ња по тзв. не то прин ци пу, од но сно тач-
ност утвр ђе ног ре зул та та пре опо ре зи ва ња у Би лан су 
успе ха да тог пе ри о да, с об зи ром да се на истом сва ка ко 
пр во еви ден ти ра за ду же ње по осно ву ула зних ра чу на 
по ди зво ђа ча, а за тим раз ду же ње по осно ву из ла зних 
ра чу на пре ма ЗА КУП ЦУ – евен ту ал на не то раз ли ка 
би се еви ден ти ра ла као при ход од услу га у по слов ним 
књи га ма ЗА КУ ПО ДАВ ЦА. 

На кра ју, же ли мо да ука же мо да је, са гла сно чла ну 
43. став 2. За ко на, за исти ни то и по ште но при ка зи ва ње 
ре дов ног го ди шњег фи нан сиј ског из ве шта ја и го ди-
шњег из ве шта ја о по сло ва њу, од но сно кон со ли до ва ног 
го ди шњег фи нан сиј ског из ве шта ја и кон со ли до ва ног 
го ди шњег из ве шта ја о по сло ва њу прав ног ли ца про-
пи са на ко лек тив на од го вор ност (за кон ског за ступ ни-
ка, ор га на упра вља ња, над зор ног ор га на и ли ца ко је 
са ста вља фи нан сиј ске из ве шта је де лу ју ћи у окви ру 
над ле жно сти ко је су им за ко ном и ин тер ном ре гу ла-
ти вом прав ног ли ца од но сно пред у зет ни ка до де ље ни), 
од но сно у кон крет ном слу ча ју ЗА КУ ПО ДА ВАЦ је у 
оба ве зи да са ста ви ре до ван го ди шњи фи нан сиј ски 
из ве штај у скла ду са МСФИ, док је крај ња од го вор-
ност ре ви зо ра да по твр ди, од но сно из ра зи ми шље ње о 
ускла ђе но сти тог фи нан сиј ског из ве шта ја са по ме ну том 
ре гу ла ти вом (МСФИ). (МФИН, 011-00-00453/2022-16 
од 19.05.2022. го ди не)

3. За одређивање висине годишњег прихода као 
основа за плаћање локалне комуналне таксе 
за истицање фирме треба користити податак 

исказан у Билансу успеха на позицији  
АОП 1043 – Укупниприходи

Обра ти ли сте се Ми ни стар ству фи нан си ја (у 
да љем тек сту: Ми ни стар ство) зах те вом од 26. апри ла 
2022. го ди не ко јим тра жи те од го вор на пи та ње ко ји 
се при ход (у сми слу обра сца Би лан са успе ха) узи ма у 
об зир као „го ди шњи при ход” сход но чла ну 15а За ко на 
о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве. 
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Има ју ћи у ви ду са др жи ну до ста вље ног зах те ва, 
на осно ву чла на 80. За ко на о др жав ној упра ви („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 
47/18 и 30/18 – др. за кон), из над ле жно сти про пи са о 
ра чу но вод ству, Ми ни стар ство да је сле де ће ми шље ње:

За ко ном о ра чу но вод ству („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 73/19 и 44/21 – др. за кон, у да љем тек сту: 
За кон), уре ђу ју се об ве зни ци при ме не овог за ко на, 
раз вр ста ва ње прав них ли ца и пред у зет ни ка, ор га ни за-
ци ја ра чу но вод ства, ра чу но вод стве не ис пра ве и вр сте 
по слов них књи га, усло ви и на чин во ђе ња по слов них 
књи га, Ре ги стар пру жа ла ца ра чу но вод стве них услу га, 
при зна ва ње и вред но ва ње по зи ци ја у фи нан сиј ским 
из ве шта ји ма, са ста вља ње, до ста вља ње и јав но об ја-
вљи ва ње фи нан сиј ских из ве шта ја, го ди шњег из ве шта ја 
о по сло ва њу, из ве шта ја о кор по ра тив ном упра вља њу, 
из ве шта ји о пла ћа њи ма ау то ри те ти ма вла сти и не-
фи нан сиј ско из ве шта ва ње, Ре ги стар фи нан сиј ских 
из ве шта ја, На ци о нал на ко ми си ја за ра чу но вод ство и 
над зор над спро во ђе њем од ред би овог за ко на.

У пред мет ном зах те ву ко ји нам је до ста вљен, 
из ме ђу оста лог, на ве де но је сле де ће:

● Чла ном 15а За ко на о фи нан си ра њу ло кал не са-
мо у пра ве („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 62/06, 47/11, 
93/12, 83/16, 104/16 – др. за кон, 95/18 – др. за кон, 
111/21 – др. за кон) у ст. 1. и 2. про пи са но је сле де ће:

Пред у зет ни ци и прав на ли ца ко ја су пре ма за ко-
ну ко јим се уре ђу је ра чу но вод ство раз вр ста на у ма ла 
прав на ли ца (осим пред у зет ни ка и прав них ли ца ко ја 
оба вља ју де лат но сти: бан кар ства; оси гу ра ња имо ви не 
и ли ца; про из вод ње и тр го ви не наф том и де ри ва ти ма 
наф те; про из вод ње и тр го ви не на ве ли ко ду ван ским 
про из во ди ма; про из вод ње це мен та; по штан ских, мо-
бил них и те ле фон ских услу га; елек тро при вре де; ка-
зи на, коц кар ни ца, кла ди о ни ца, бин го са ла и пру жа ња 
коц кар ских услу га и ноћ них ба ро ва и ди ско те ка), а 
има ју го ди шњи при ход до 50.000.000 ди на ра, не пла-
ћа ју ло кал ну ко му нал ну так су за ис ти ца ње фир ме на 
по слов ном про сто ру (у да љем тек сту: фир ма ри на).

Прав на ли ца ко ја су пре ма за ко ну ко јим се уре ђу је 
ра чу но вод ство раз вр ста на у сред ња прав на ли ца, као и 
пред у зет ни ци и ма ла прав на ли ца ко ја има ју го ди шњи 
при ход пре ко 50.000.000 ди на ра (осим пред у зет ни ка и 
прав них ли ца ко ја оба вља ју де лат но сти: бан кар ства; 
оси гу ра ња имо ви не и ли ца; про из вод ње и тр го ви не 
наф том и де ри ва ти ма наф те; про из вод ње и тр го ви не на 
ве ли ко ду ван ским про из во ди ма; про из вод ње це мен та; 
по штан ских, мо бил них и те ле фон ских услу га; елек-
тро при вре де; ка зи на, коц кар ни ца, кла ди о ни ца, бин го 
са ла и пру жа ња коц кар ских услу га и ноћ них ба ро ва 
и ди ско те ка), фир ма ри ну пла ћа ју на го ди шњем ни воу 
нај ви ше до две про сеч не за ра де.

● У но вом обра сцу Би лан са успе ха при хо ди се 
ис ка зу ју као: По слов ни при хо ди, Фи нан сиј ски при хо-
ди, При хо ди од ускла ђи ва ња вред но сти фи нан сиј ске 
имо ви не ко ја се ис ка зу је по фер вред но сти кроз Би ланс 
успе ха, Оста ли при хо ди и ко нач но Укуп ни при хо ди.

У ве зи са го ре на ве де ним по ста вље но је пи та ње 
ко ји се при ход (у сми слу обра сца Би лан са успе ха) узи-

ма у об зир као „го ди шњи при ход” сход но чла ну 15а 
За ко на о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве?

Пре све га ука зу је мо да је од ред ба ма чл. 44–46. 
За ко на уре ђе но до ста вља ње фи нан сиј ских из ве шта ја 
Аген ци ји за при вред не ре ги стре за ста ти стич ке по тре бе 
и ра ди јав ног об ја вљи ва ња. 

Обра зац Би ланс успе ха (ко ји при ме њу ју при-
вред на дру штва, за дру ге и пред у зет ни ци), про пи сан 
је Пра вил ни ком о са др жи ни и фор ми обра за ца фи-
нан сиј ских из ве шта ја и са др жи ни и фор ми обра сца 
ста ти стич ког из ве шта ја за при вред на дру штва, за-
дру ге и пред у зет ни ке („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
89/20, у да љем тек сту : Пра вил ник). У овом обра сцу, 
у окви ру АОП 1043 – Укупниприходи, пред ви ђе но је 
да исти об у хва та збир свих ис ка за них при хо да у Би-
лан су успе ха ко ји об у хва та: По слов не при хо де (АОП 
1001), Фи нан сиј ске при хо де (АОП 1027), При хо де од 
ускла ђи ва ња вред но сти фи нан сиј ске имо ви не ко ја се 
ис ка зу је по фер вред но сти кроз Би ланс успе ха (АОП 
1039) и Оста ле при хо де (АОП 1041). 

Има ју ћи у ви ду на ве де но, уко ли ко је на ме ра чла на 
15а За ко на о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве да се 
ко ри шће њем тер ми на: „го ди шњи при ход” об у хва те 
сви при хо ди ко је прав на ли ца, од но сно пред у зет ни ци 
оства ре у то ку јед не по слов не го ди не, ми шље ња смо да 
би у том слу ча ју сва ка ко тре ба ло об у хва ти ти из нос на 
по зи ци ји АОП 1043 – Укупниприходи, у сми слу обра-
сца Би лан са успе ха (као са став ног де ла Пра вил ни ка), 
а ко ји је у при ме ни по чев од са ста вља ња ре дов них 
го ди шњих фи нан сиј ских из ве шта ја за 2021. го ди ну. 
(МФИН, 011-00-00388/2022-16 од 16.05.2022. го ди не)

ОБЈЕДИЊЕНА МИШљЕЊА

1. Право на двоструко признавање трошкова 
истраживања и развоја у пореском билансу 
у складу са чланом 22г ЗПДПЛ и право на 
олакшицу по основу зараде запосленог на 

истраживању и развоју у складу са чланом 21и 
ЗПДГ и 45з ЗДОСО у случају када запослени 

ради на пословима дизајна, развоја и тестирања 
нових функционалности софтвера за потребе 

одређеног корисника
У ве зи са ва шим зах те вом за до би ја ње ми шље ња 

по пи та њу оства ри ва ња пра ва на олак ши це за прав на 
ли ца ко ја оба вља ју ис тра жи ва ње и раз вој, да је мо од-
го вор: 

Ка ко се на во ди, прав но ли це се ба ви раз во јем 
софт ве ра за упра вља ње од ре ђе ним си сте ми ма и с тим 
у ве зи раз ви ја и но ве вер зи је свог про из во да ко је про-
да је куп ци ма. Прав но ли це као вла сник ра чу нар ског 
про гра ма (софт ве ра), уго во ром о ли цен ци пред мет ни 
софт вер да је на ко ри шће ње дру гим ли ци ма и по том 
осно ву оства ру је при ход, а у сво јим по слов ним књи-
га ма тај софт вер је еви ден ти рао као сво ју имо ви ну. С 
об зи ром да ко ри сни ци не мо гу да ко ри сте стан дард ну 
вер зи ју софт ве ра, прав но ли це вр ши од ре ђе на при ла-
го ђа ва ња стан дард ног софт ве ра по тре ба ма кон крет ног 
ко ри сни ка што под ра зу ме ва, ка ко се ис ти че, раз вој 
но вих функ ци о нал но сти као и рад на ње го вој им-
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пле мен та ци ји. С тим у ве зи, за по сле ни код прав ног 
ли ца, осим ра да на по сло ви ма раз во ја но вих вер зи ја 
стан дард ног софт ве ра, ра де и на по сло ви ма ди зај на, 
раз во ја и те сти ра ња но вих функ ци о нал но сти софт ве ра 
зах те ва них од стра не ку па ца а ко ји рад је, ка ко се на во-
ди, ве зан за кон крет не про јек те. Ка ко се ука зу је, но ве 
функ ци о нал но сти пред ста вља ју на до град њу софт ве ра 
и по ста ју ње гов део ко ји и бу ду ћи/дру ги куп ци мо гу 
да ко ри сте и ни су вла сни штво кон крет ног куп ца већ 
су део не ма те ри јал не имо ви не (софт вер) прав ног ли ца. 

1) Са ста но ви шта За ко на о по ре зу на до бит  
прав них ли ца

Са гла сно са чла ном 22г став 1. За кон о по ре зу на 
до бит прав них ли ца („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 25/01, 
. . . и 118/21 – у да љем тек сту: ЗПДПЛ), као рас ход у 
по ре ском би лан су об ве зни ка мо гу се при зна ти, у дво-
стру ко уве ћа ном из но су, тро шко ви ко ји су не по сред но 
по ве за ни са ис тра жи ва њем и раз во јем ко је об ве зник 
оба вља у Ре пу бли ци Ср би ји. 

У сми слу ста ва 1. овог чла на, ис тра жи ва њем се 
сма тра ори ги нал но или пла ни ра но ис тра жи ва ње пред-
у зе то у ци љу сти ца ња но вог на уч ног или тех нич ког 
зна ња и раз у ме ва ња, а раз во јем при ме на ре зул та та 
ис тра жи ва ња или при ме на дру гог на уч ног до стиг ну ћа 
или ди зај на про из вод ње но вих зна чај но по бољ ша них 
ма те ри ја ла, уре ђа ја, про из во да, про це са, си сте ма или 
услу га пре при сту па ња ко мер ци јал ној про из вод њи или 
ко ри шће њу (члан 22г став 2. ЗПДПЛ). 

Пра вил ни ком о усло ви ма и на чи ну оства ри ва ња 
пра ва на при зна ва ње тро шко ва ко ји су не по сред но 
по ве за ни са ис тра жи ва њем и раз во јем у по ре ском 
би лан су у дво стру ко уве ћа ном из но су („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 50/19 – у да љем тек сту: Пра вил ник) 
бли же се уре ђу је шта се сма тра тро шко ви ма ко ји су 
не по сред но по ве за ни са ис тра жи ва њем и раз во јем ко је 
об ве зник оба вља у Ре пу бли ци Ср би ји, као и усло ви и 
на чин оства ри ва ња пра ва на њи хо во при зна ва ње као 
рас хо да у по ре ском би лан су у дво стру ко уве ћа ном из-
но су, у скла ду са од ред ба ма чла на 22г став 1. ЗПДПЛ.

Са гла сно чла ну 2. став 1. тач ка 1) Пра вил ни ка, 
тро шко ви ма ко ји су не по сред но по ве за ни са ис тра жи-
ва њем и раз во јем из чла на 1. овог пра вил ни ка (у да љем 
тек сту: тро шко ви ис тра жи ва ња и раз во ја), сма тра ју се 
на ро чи то тро шко ви за ра да за по сле них ко ји су ан га жо-
ва ни на по сло ви ма ис тра жи ва ња и раз во ја.

У скла ду са чла ном 2. став 2. Пра вил ни ка, тро-
шко ви из ста ва 1. тач ка 1) овог чла на об у хва та ју:

1) ак тив но сти спро во ђе ња про јек та ко је под ра-
зу ме ва ју ак тив но сти за по сле них ко ји су не по сред но 
укљу че ни у иден ти фи ко ва ње и ре ша ва ње од го ва ра-
ју ћих тех нич ких про бле ма по ве за них са кон крет ним 
про јек том (за по сле ни ко ји су ан га жо ва ни на по сло ви ма 
раз во ја но вог про из вод ног си сте ма и/или про из во да, 
раз во ја но вих ра чу нар ских ко ла, фор му ли са ња но вих 
хе миј ских је ди ње ња, раз во ја си сте ма за ре ша ва ње 
про бле ма за га ђе ња зе мљи шта и жи вот не сре ди не, 
про це њи ва ња ка рак те ри сти ка зе мљи шта, спро во ђе ња 
ла бо ра то риј ских екс пе ри ме на та, раз во ја софт вер ских 

ре ше ња, раз во ја си сте ма за упра вља ње от пад ним во-
да ма, раз во ја но вих ма те ри ја ла и сл.);

2) ак тив но сти по ве за не са ди рект ним над зо ром 
спро во ђе ња про јек та ко је под ра зу ме ва ју ак тив но сти 
по ве за не са не по сред ним упра вља њем и над зо ром 
про јек та, као што су: при су ство ва ње са стан ци ма на 
ко ји ма се рас пра вља о тех нич ким аспек ти ма про јек та, 
пред ло же ним кон цеп ти ма и ал тер на ти ва ма као и мо гу-
ћим ре ше њи ма и ре зул та ти ма; ди рект но са ста ја ње са 
за по сле ни ма ко ји су укљу че ни у ре ша ва ње кон крет ног 
тех нич ког про бле ма, пла ни ра ње про јек та, про це на 
пред ло же них ре ше ња у до ме ну ди зај на и про це са, 
упра вља ње про це сом раз во ја, пру жа ње по врат них 
ин фор ма ци ја ви шим ни во и ма ру ко вод ства у ве зи са 
ак тив но сти ма на кон крет ном про јек ту, и сл; под овим 
ак тив но сти ма се не под ра зу ме ва ју ак тив но сти упра-
вља ња ко је ни су по ве за не са не по сред ним упра вља њем 
и над зо ром про јек та;

3) ак тив но сти по др шке у ве зи са про јек том ко је 
под ра зу ме ва ју све оне ак тив но сти ко је ди рект но по др-
жа ва ју за по сле не ко ји су ан га жо ва ни на спро во ђе њу и 
ди рект ном над зо ру про јек та, као што су: по де ша ва ње 
опре ме ко ја се ко ри сти у свр хе ис тра жи ва ња; упо тре ба 
ма ши на у свр ху про из вод ње про то тип ских ком по не на-
та; аси сти ра ње ин же ње ри ма при ли ком ис про ба ва ња 
но вих про из вод них про це са; пру жа ње по врат не ин фор-
ма ци је о тех нич ким ка рак те ри сти ка ма про из во да од 
стра не ли ниј ског ру ко во ди о ца про из вод ње; пру жа ње 
кон цеп ту ал них ре ше ња или тех нич ких ин фор ма ци-
ја од стра не про дај ног осо бља; из ра да из ве шта ја од 
стра не слу жбе ни ка; чи шће ње на кон те сти ра ња не ког 
екс пе ри мен тал ног про це са, од но сно одр жа ва ње про-
сто ри ја у ко ји ма се спро во де ак тив но сти ис тра жи ва ња 
и раз во ја; кон тро ла ква ли те та у ци љу те сти ра ња но вог 
про из во да, ма те ри ја ла, про це са, софт ве ра, и сл; ис тра-
жи ва ње тр жи шта од стра не за по сле них у на бав ци у 
ци љу про на ла же ња ка на ла на бав ке ма те ри ја ла ко ји ће 
се ко ри сти ти у но вом про из вод ном про це су или при 
про из вод њи но вог про из во да, и сл.

Пре ма чла ну 5. став 1. тач ка 2) Пра вил ни ка, об-
ве зник ко ји оства ру је пра во на при зна ва ње тро шко ва 
ис тра жи ва ња и раз во ја у скла ду са овим пра вил ни ком, 
ду жан је да за сва ки по је ди нач ни про је кат уз по ре ски 
би ланс при ло жи еви ден ци ју о вре ме ну ко је је сва ки 
од за по сле них про вео ра де ћи на од ре ђе ном про јек ту. 

Тро шко ви об ве зни ка (еви ден ти ра ни у по слов ним 
књи га ма) на ста ли у ци љу раз во ја софт ве ра, а ко ји се 
од но се на по сло ве ди зај на, раз во ја и те сти ра ња но вих 
функ ци о нал но сти софт ве ра за по тре бе од ре ђе ног ко ри-
сни ка, при че му но ве функ ци о нал но сти пред ста вља ју 
на до град њу софт ве ра и по ста ју ње гов део (ко ји дру ги 
и бу ду ћи ко ри сни ци мо гу да ко ри сте), пре ма на шем 
ми шље њу, при зна ју се у дво стру ко уве ћа ном из но су, у 
скла ду са чла ном 22г ЗПДПЛ и од ред ба ма Пра вил ни ка.

2) Са ста но ви шта За ко на о по ре зу на до хо дак  
гра ђа на и За ко на о до при но си ма за оба ве зно  

со ци јал но оси гу ра ње
Пре ма од ред би чла на 21и став 1. За ко на о по ре-

зу на до хо дак гра ђа на („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
24/01, . . . и 118/21 – у да љем тек сту: ЗПДГ), по сло да-
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вац – прав но ли це, ко ји у окви ру сво је де лат но сти на 
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је оба вља ис тра жи ва ње 
и раз вој, осло ба ђа се оба ве зе пла ћа ња 70% об ра чу-
на тог и об у ста вље ног по ре за из за ра де ли ца ко ја су 
не по сред но ан га жо ва на на по сло ви ма ис тра жи ва ња 
и раз во ја, сра змер но вре ме ну ко је та ква ли ца про ве-
ду на по сло ви ма ис тра жи ва ња и раз во ја у од но су на 
пу но рад но вре ме.

Ли цем ко је је не по сред но ан га жо ва но на по сло-
ви ма ис тра жи ва ња и раз во ја сма тра се ли це ко је ра ди 
на спро во ђе њу про јек та на на чин да је не по сред но 
укљу че но у иден ти фи ко ва ње и ре ша ва ње од го ва ра ју-
ћих про це сних или тех нич ких про бле ма или за да та ка 
по ве за них са кон крет ним про јек том (члан 21и став 
2. ЗПДГ).

Пре ма чла ну 21и став 3. ЗПДГ, ан га жо ва њем 
на по сло ви ма ис тра жи ва ња и раз во ја у сми слу ста ва 
2. овог чла на не сма тра ју се ак тив но сти по ве за не са 
ди рект ним или ин ди рект ним над зо ром над спро во-
ђе њем про јек та или ак тив но сти по др шке у ве зи са 
спро во ђе њем про јек та.

Ис тра жи ва њем у сми слу ста ва 1. овог чла на сма-
тра се ори ги нал но и пла ни ра но ис тра жи ва ње пред у зе то 
у ци љу сти ца ња но вог на уч ног или тех нич ког зна ња и 
раз у ме ва ња, а раз во јем при ме на ре зул та та ис тра жи ва ња 
или при ме на дру гог на уч ног до стиг ну ћа или ди зај на 
у ци љу про из вод ње но вих или зна чај но по бољ ша них 
ма те ри ја ла, уре ђа ја, про из во да, про це са, си сте ма или 
услу га пре при сту па ња ко мер ци јал ној про из вод њи или 
ко ри шће њу (члан 21и став 4. ЗПДГ).

Пре ма од ред би чла на 21и став 5. ЗПДГ, осло бо-
ђе ње из ста ва 1. овог чла на мо гу да ко ри сте прав на 
ли ца, ко ја ис тра жи ва ње и раз вој спро во де за свој ра чун 
и за др жа ва ју вла сни штво на не ма те ри јал ној имо ви ни 
ко ја мо же на ста ти ис тра жи ва њем и раз во јем.

Осло бо ђе ње из ста ва 1. овог чла на не при ме њу је 
се на за ра де ис пла ће не за по сле ни ма ан га жо ва ним на 
ак тив но сти ма ис тра жи ва ња у ци љу про на ла же ња и 
раз во ја наф те, га са или ми не рал них за ли ха у екс трак-
тив ној ин ду стри ји (члан 21и став 6. ЗПДГ).

По ред то га, чла ном 45з За ко на о до при но си ма за 
оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 84/04, . . . и 118/21 – у да љем тек сту: ЗДО СО) 
про пи са на је олак ши ца ко ју, под про пи са ним усло ви-
ма, мо гу да ко ри сте по сло дав ци – прав на ли ца, ко ји 
у окви ру сво је де лат но сти на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је оба вља ју ис тра жи ва ње и раз вој, у ви ду пра ва 
на осло бо ђе ње од оба ве зе пла ћа ња 100% до при но са за 
оба ве зно пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње на те рет 
за по сле ног и на те рет по сло дав ца, за за ра ду ли ца ко ја 

су не по сред но ан га жо ва на на по сло ви ма ис тра жи ва ња 
и раз во ја, сра змер но вре ме ну ко је та ква ли ца про ве-
ду на по сло ви ма ис тра жи ва ња и раз во ја у од но су на 
пу но рад но вре ме.

Пра вил ни ком о усло ви ма и на чи ну оства ри ва-
ња пра ва на по ре ско осло бо ђе ње по осно ву за ра де 
за по сле них на ис тра жи ва њу и раз во ју („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 48/22) бли же се уре ђу ју усло ви и 
на чин оства ри ва ња пра ва на по ре ско осло бо ђе ње по 
осно ву за ра де ли ца ко ја су не по сред но ан га жо ва на на 
по сло ви ма ис тра жи ва ња и раз во ја, ко је оства ру је по-
сло да вац – прав но ли це, ко ји у окви ру сво је де лат но сти 
на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је оба вља ис тра жи ва ње 
и раз вој, у скла ду са чла ном 21и ЗПДГ.

Пре ма од ред би чла на 3. став 1. Пра вил ни ком 
о усло ви ма и на чи ну оства ри ва ња пра ва на по ре ско 
осло бо ђе ње по осно ву за ра де за по сле них на ис тра жи-
ва њу и раз во ју, за по сле ни на ис тра жи ва њу и раз во ју је 
ли це ко је ра ди на спро во ђе њу про јек та на на чин да је 
не по сред но укљу че но у иден ти фи ко ва ње и ре ша ва ња 
од го ва ра ју ћих на уч них, про це сних или тех нич ких пи-
та ња, про бле ма или за да та ка по ве за них са кон крет ним 
про јек том, што мо же укљу чи ва ти за по сле не ко ји су 
ан га жо ва ни на по сло ви ма раз во ја но вог или уна пре ђе-
ња по сто је ћег про из вод ног си сте ма и/или про из во да, 
раз во ја но вих или уна пре ђе ње по сто је ћих ра чу нар-
ских ко ла, фор му ли са ња но вих хе миј ских је ди ње ња, 
раз во ја но вих или уна пре ђе ња по сто је ћих си сте ма за 
ре ша ва ње про бле ма за га ђе ња зе мљи шта и жи вот не 
сре ди не, про це њи ва ња ка рак те ри сти ка зе мљи шта, 
спро во ђе ња ла бо ра то риј ских екс пе ри ме на та, раз во ја 
софт вер ских ре ше ња, раз во ја си сте ма за упра вља ње 
от пад ним во да ма, раз во ја но вих или уна пре ђе ње по-
сто је ћих ма те ри ја ла и слич но.

Има ју ћи у ви ду на ве де но, по осно ву за ра де за-
по сле ног ко ји је не по сред но ан га жо ван на по сло ви ма 
ис тра жи ва ња и раз во ја та ко што ра ди на за да ци ма по-
ве за ним са кон крет ним про јек том – ра ди на по сло ви ма 
ди зај на, раз во ја и те сти ра ња но вих функ ци о нал но сти 
софт ве ра за по тре бе од ре ђе ног ко ри сни ка, при че му 
но ве функ ци о нал но сти пред ста вља ју на до град њу софт-
ве ра и по ста ју ње гов део ко ји дру ги и бу ду ћи ко ри сни ци 
мо гу да ко ри сте и ни су вла сни штво кон крет ног куп ца 
већ су део не ма те ри јал не имо ви не – софт ве ра прав ног 
ли ца, сма тра мо да по сло да вац – прав но ли це мо же да 
оства ри пра во на осло бо ђе ње, у скла ду са чла ном 21и 
ЗПДГ и чла ном 45з ЗДО СО и Пра вил ни ком о усло ви ма 
и на чи ну оства ри ва ња пра ва на по ре ско осло бо ђе ње по 
осно ву за ра де за по сле них на ис тра жи ва њу и раз во ју. 
(МФИН, 011-00-135/2022-04 од 23.05.2022. го ди не)



АКтУелНи ПОдАци

1. ПРОСЕЧНА МЕСЕЧНА ЗАРАДА ПО ЗАПОСЛЕНОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

МЕСЕЦ
2022. године

Број „Службеног 
гласника РС“

Бруто зарада Нето зарада

износ ланчани  
индекс износ ланчани  

индекс
Јануар (Укупно) 41/22 97.877,00 95,8 70.920,00 95,0
Фебруар (Укупно) 50/22 97.392,00 99,5 70.605,00 99,6
Март (Укупно) 61/22 102.781,00 105,5 74.664,00 105,7

2. НАЈ  НИ  ЖА МЕ  СЕЧ  НА ОСНО  ВИ  ЦА ЗА ОБ  РА  ЧУН СО  ЦИ  ЈАЛ  НИХ ДО  ПРИ  НО  СА
Нај  ни  жа ме  сеч  на осно  ви  ца за об  ра  чун до  при  но  са за оба  ве  зно со  ци  јал  но оси  гу  ра  ње објављена је у „Службеном гласнику РС“, 

бр. 127/21 и из  но  си 30.880 ди на р (88.228 x 35%), а примењује се од 1. јануара 2022. године. Најнижа месечна основица примењује 
се до краја 2022. године. 

3. МИНИМАЛНА ЗАРАДА
Запослени има право на минималну зараду за стандардни учинак и време проведено на раду. Осно  ви  ца за об  ра  чун со 

ци  јал  них до  при  но  са је бру  то ми  ни  мал  на за  ра  да. Уко  ли  ко је бру  то ми  ни  мал  на за  ра  да ви  ша од нај  ни  же осно  ви  це, до  при  нос се 
об  ра  чу  на  ва на БМЗ, а уко  ли  ко је БМЗ ни  жа, осно  ви  ца за об  ра  чун до  при  но  са је нај  ни  жа осно  ви  ца. Минимална зарада за период 
јануар–децембар 2022. године („Службени гласник РС“, бр. 87/21) утврђена је у нето износу од 201,22 динара по радном часу и 
примењује се од 1.01.2022. године.

За исплате које се врше од 1. јануара до 31. децембра 2022. године, минимална зарада износи:

Ред. 
бр. Месец 2022. Број сати  

у месецу
Нето  

мин. зарада
Бруто  

мин. зарада
1 Јануар, април, јул и октобар 168 33.804,96 45.470,70
2 Фебруар 160 32.195,20 43.174,32
3 Мај, јун, септембар, новембар и децембар 176 35.414,72 47.767,08
4 Март и август 184 37.024,48 50.063,45

Минимална зарада увећава се за износ регреса за годишњи одмор, топлог оброка, као и за износ увећане зараде за  минули 
рад, за рад у дане празника (државних и верских), за рад ноћу и за прековремени рад.

4. НАЈ  ВИ  ША ОСНО  ВИ  ЦА ЗА ПЛА  ЋА  ЊЕ ДО  ПРИ  НО  СА ЗА СО  ЦИ  ЈАЛ  НО ОСИ  ГУ  РА  ЊЕ
Нај  ви  ша осно  ви  ца за пла  ћа  ње до  при  но  са за со  ци  јал  но оси  гу  ра  ње објављена је у „Службеном гласнику РС“, бр. 127/21 и 

износи 441.140 ди на ра (88.228 x 5), а примењује се од 1. јануара до 31. децембра 2022. године.

5. ИЗ ВР ША ВА ЊЕ ОБА ВЕ ЗЕ ЗА ПО ШЉА ВА ЊА ОСО БА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ ЗА МАЈ 2022. ГО ДИ НЕ
1. Упла том 50% про сеч не за ра де по за по сле ном у Ре пу бли ци у из но су од 51.390,50 ди на ра до 6. јуна 2022. го ди не,  јер 

је 5. јун недеља, тј. нерадан дан (102.781 x 50%), на про пи са ни ра чун: 840-745126843-22, са по зи вом на број одо бре ња (БОП) 
до де љен од По ре ске упра ве – за једну особу са инвалидитетом.

2. За кљу чи ва њем уго во ра о по слов но-тех нич кој са рад њи са пред у зе ћем за про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и за по
шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том у вред но сти од најмање 20 про сеч них за ра да у Ре пу бли ци у моменту закључења уговора, што 
износи 1.022.620 динара (102.781 x 20) – за једну особу са инвалидитетом у наредних 12 месеци од дана извршења финансијске 
обавезе из уговора.
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За месец 2022. године Накнада у висини 50%  
просечне зараде у РС 

Вредност уговора о пословно
техничкој сарадњи најмање у висини 

20 просечних зарада у РС*
Јануар 47.656,00 1.906.240,00
Фебруар 51.098,00 2.043.920,00
Март 48.938,50 1.957.540,00
Април 48.696,00 1.947.840,00
Мај 51.390,50 2.022.620,00

* Напомена:  Вредност уговора одређује се према последњем објављеном податку о просечној 
заради у РС у моменту закључивања уговора

6. ИНДЕКСИ И СТОПЕ ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Месец
2022. године

Службени  
гласник РС

У месецу према претходном 
месецу (месечна инфлација)

Месец у 2022/месец у 2021 
(годишња инфлација)

индекс стопа индекс стопа
Јануар 27/22 100,8 0,8% 108,2 8,2%
Фебруар 33/22 101,1 1,1% 108,8 8,8%
Март 47/22 100,8 0,8% 109,1 9,1%
Април 57/22 101,5 1,5% 109,6 9,6%
Мај 101,2 1,2% 110,4 10,4%

7. ИНДЕКСИ И СТОПЕ ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА ЗА ГРАД БЕОГРАД

Месец
2022. године

Службени лист 
града Београда

У месецу према претходном 
месецу (месечна инфлација)

Месец у 2022/месец у 2021 
(годишња инфлација)

индекс стопа индекс стопа
Јануар 23/22 100,8 0,8% 106,9 6,9%
Фебруар 36/22 101,0 1,0% 107,5 7,5%
Март 45/22 100,7 0,7% 107,8 7,8%
Април 52/22 101,2 1,2% 108,0 8,0%
Мај 100,6 0,6% 108,4 8,4%

8. РЕФЕРЕНТНА СТОПА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ И СТОПА ЗАКОНСКЕ КАМАТЕ

ПЕРИОД
Референтна  

каматна стопа НБС  
– годишња

Проценат за 
утврђивање есконтне 

стопе
Општа есконтна 
стопа – годишња

Камата за неблаговремено 
плаћене јавне приходе 
– на годишњем нивоу

(кол. 4 + 10%)
1 2 3 4 5

од 7.09.2017.–8.10.2017. 3,75% 100% 3,75% 13,75%
од 9.10.2017.–13.03.2018. 3,50% 100% 3,50% 13,50%
од 14.03.2018.–11.04.2018. 3,25% 100% 3,25% 13,25%
од 12.04.2018.–10.07.2019. 3,00% 100% 3,00% 13,00%
од 11.07.2019.–7.08.2019. 2,75% 100% 2,75% 12,75%
од 8.08.2019.–6.11.2019. 2,50% 100% 2,50% 12,50%
од 7.11.2019.–10.03.2020. 2,25% 100% 2,25% 12,25%
од 11.03.2020.–8.04.2020. 1,75% 100% 1,75% 11,75% (1,75%)2

од 9.04.2020.–10.06.2020. 1,50% 100% 1,50% 11,50% (1,50%)2

од 11.06.2020.–9.12.2020. 1,25% 100% 1,25% 11,25%
од 10.12.2020.–6.04.2022. 1,00% 100% 1,00% 11,00%
од 7.04.2022.–11.05.2022. 1,50% 100% 1,50% 11,50%
од 12.05.2022.–8.06.2022. 2.00% 100% 2,00% 12,00%
од 9.06.2022.1 2,50% 100% 2,50% 12,50%

2   У складу са чланом 3. Уредбе о пореским мерама за време ванредног стања ради ублажавања економских последица насталих услед болести Covid 19 изазване 
вирусом SARSCOV2 („Службени гласник“, бр. 38/20), у периоду од 15.03.–6.05.2020. године, камата за неблаговремено плаћене јавне приходе једнака је 
годишњој референтној стопи НБС (не врши се увећање за 10 процентних поена).

1  Референтна каматна стопа коју је утврдила НБС примењује се од 9.06.2022. године.
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9. СТОПЕ ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ ПО ДУЖНИЧКО-ПОВЕРИЛАЧКИМ ОДНОСИМА

Шифра 
валуте Назив земље Ознака 

валуте
Референтна/основна 

каматна стопа  
у % на год. нивоу

Увећање 
референтне/ 

основне каматне 
стопе у п.п.

Стопа затезне камате
у % нa  

год. нивоу
датум 

објављивања важи од

941 Република Србија RSD 2,5 8 10,5 9.06.2022. 10.06.2022.
978 ЕМУ EUR 0 8 8 15.03.2016. 16.03.2016.
36 Аустралија AUD 0,85 8 8,85 7.06.2022. 8.06.2022.
124 Канада CAD 1,5 8 9,5 1.06.2022. 2.06.2022.
156 Кина CNY 4,35 8 12,35 23.10.2015. 24.10.2015.
191 Хрватска HRK 0,05 8 8,05 23.03.2020. 24.03.2020.
203 Чешка Република CZK 5,75 8 13,75 5.05.2022. 6.05.2022.
208 Данска DKK 0,45 8 7,55 1.10.2021. 2.10.2021.
348 Мађарска HUF 5,90 8 13,90 31.05.2022. 1.06.2022.
356 Индија INR 4,90 8 12,90 8.06.2022. 9.06.2022.
392 Јапан JPY 0 8 8 17.02.2016. 18.02.2016.
414 Кувајт KWD 2 8 10 5.05.2022. 6.05.2022.
578 Норвешка NOK 0,75 8 8,75 24.03.2022. 25.03.2022.
643 Руска Федерација RUB 9,50 8 17,50 13.06.2022. 14.06.2022.
752 Шведска SEK 0,25 8 8,25 4.05.2022. 5.05.2022.
756 Швајцарска CHF 0,75 8 7,25 13.06.2019. 14.06.2019.
826 Велика Британија GBP 1 8 9 5.05.2022. 6.05.2022.
840 САД USD 0,75 до 1 8 8,875 5.05.2022. 6.05.2022.
933 Белорусија BYN 12 8 20 28.02.2022. 1.03.2022.
946 Румунија RON 3,75 8 11,75 10.05.2022 11.05.2022.
949 Турска TRY 14 8 22 16.12.2021. 17.12.2021.
975 Бугарска BGN 0 8 8 31.01.2018 1.02.2018.
977 Босна и Херцеговина BAM 0 8 8 15.03.2016. 16.03.2016.
985 Пољска PLN 6 8 14 8.06.2022. 9.06.2022.

10. НАКНАДЕ ТРОШКОВА И ДРУГА ПРИМАЊА КОЈА ИМАЈУ КАРАКТЕР ЗАРАДЕ  
ПРЕМА ЗАКОНУ О РАДУ

Ред. 
бр. ОПИС Износ Основ за обрачун Порески третман

1 2 3 4 5
1 Месечна накнада за исхрану 

(топли оброк) У висини утврђеној општим актом послодавца, односно 
уговором о раду.

Ово примање чини зараду, 
па се плаћају сви порези и 
доприноси који се плаћају 
на зараде запослених.

2 Регрес за годишњи одмор У висини утврђеној општим актом послодавца, односно 
уговором о раду

Ово примање чини зараду, 
па се плаћају сви порези и 
доприноси који се плаћају 
на зараде запослених.

Послодавац је дужан да врши исплату регреса за 
годишњи одмор запосленом. Годишњи износ регреса 
може се исплаћивати месечно као 1/12 годишњег 
износа а може и једнократно у месецу како је уређено 
општим актом, односно уговором о раду.

3 Теренски додатак У висини утврђеној општим актом послодавца, односно 
уговором о раду Ово примање чини зараду, 

па се плаћају сви порези и 
доприноси који се плаћају 
на зараде запослених.

Законом о раду (члан 120) ово је друго примање које 
послодавац може предвидети својим општим актом, 
односно уговором о раду.

НАПОМЕНА: Теренски додатак је дневна накнада запосленог за 
повећане трошкове рада и боравка на терену и треба га 
разликовати од накнаде трошкова смештаја и исхране 
на терену који представљају трошкове пословања 
послодавца.
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1 2 3 4 5
4 Друга примања по основу 

радног односа која нису 
изузета из зараде (давања 
запосленима у роби и новцу, 
накнада за одвојени живот, 
поклони деци поводом 
Божића и Нове године преко 
неопорезивог износа и сл.)

У висини утврђеној општим актом послодавца, односно 
уговором о раду.

Ово примање чини зараду, 
па се плаћају сви порези и 
доприноси који се плаћају 
на зараде запослених.

Законом о раду (члан 120) друга примања послодавац 
може предвидети својим општим актом, односно 
уговором о раду.

5 УВЕЋАЊА ЗАРАДЕ 
(чл. 108. Закона о раду)

Послодавац је дужан да зараде запослених увећа у 
доле наведеним случајевима, у складу са Законом 
о раду. Законом су прописана минимална увећања 
зараде, а општим актом, односно уговором о раду могу 
се предвидети и већа увећања зараде.

Увећања зараде су саставни 
део зараде, па се плаћају сви 
порези и доприноси који се 
плаћају на зараде запослених.

Рад на дан празника 
(државног или верског) који 
је нерадни дан

110,0%
Основицу за увећање чини основна зарада 
запосленог. Основна зарада одређује се на 
основу услова потребних за рад на појединим 
пословима. Основна зарада може се 
утврдити као јединствен износ а може и као 
производ најниже цене рада и коефицијента 
радног места, или на неки други начин. За 
минули рад проценат од 0,4% важи за сваку 
пуну годину радног стажа. Од 29. јула 2014. 
године минули рад се по Закону обрачунава 
за време у радном односу код последњег 
послодавца, послодавцa претходника 
(члан 147. Закона) и послодавца повезаног 
лица, а може и за све године рада, ако је то 
послодавац предвидео својим актом.

Рад ноћу (ако такав рад није 
вреднован при утврђивању 
основне зараде)

26,0%

Прековремени рад 26,0%

Минули рад 0,4%

11. НАКНАДЕ ТРОШКОВА И ДРУГА ПРИМАЊА КОЈА НЕМАЈУ КАРАКТЕР ЗАРАДЕ  
ПРЕМА ЗАКОНУ О РАДУ

Ред. 
бр. ОПИС Износ Основ за обрачун Порески третман1)

1 2 3 4 5
1 Дневница за службено 

путовање у земљи (за 
запослене и предузетнике) 

У висини утврђеној општим актом послодавца, односно уговором 
о раду. до 2.617,00 динара дневно не плаћа 

се порез, а на износ преко тога плаћа 
се само порез на зараде по стопи 
од 10%. 

За државне службенике 
и намештенике 150,00

150 динара – члан 9. Уредбе о накнади 
трошкова и отпремнини државних службеника и 
намештеника („Службени гласник РС“, бр. 98/07 и 
84/15 – пречишћен текст) 

2 Дневница за службено 
путовање у иностранство 
(за запослене и предузетнике) 

Најмање у висини утврђеној Уговором о раду, односно Општим 
актом послодавца у складу са чланом 118. Закона о раду Неопорезиво до 50 EUR

2а За државне службенике 
и намештенике

У висини од 15 EUR за свака 24 часа проведена у иностранству, 
утврђеној чланом 20. Уредбе о накнади трошкова и отпремнини 
државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, бр. 
98/07, . . . и 74/21). 

Неопорезиво до износа прописаног 
Уредбом – 15 EUR

3 Накнада документованих 
трошкова у јавном саобраћају 
(за долазак и одлазак са рада) У висини цене превозне карте у јавном саобраћају, ако послодавац 

није обезбедио сопствени превоз.

Неопорезиво до висине цене месечне 
превозне карте, односно до висине 
стварних трошкова превоза, 
а највише до 4.359,00 дин. месечно.
Преко неопорезивог износа плаћа се 
само порез на зараде по стопи од 10%

4 Накнада за коришћење 
сопственог возила на 
службеном путу (за запослене 
и предузетнике) 

У висини утврђеној општим актом послодавца.
Неопорезиво до износа 30% 
цене по основу јединице мере 
погонског горива помноженог бројем 
потрошених јединица мере погонског 
горива, а највише до 7.630,00 динара 
месечно. Преко неопорезивог износа 
плаћа се само порез на зараде по 
стопи од 10%. 

За државне службенике 
и чиновнике

10% од прописане цене за један литар погонског горива по 
пређеном километру – члан 11. Уредбе о накнади трошкова и 
отпремнини државних службеника и намештеника („Службени 
гласник РС“, бр. 98/07, . . . и 74/21). 

1  Неопорезиви износи примењују се од 1. фебруара 2022. године до 31. јануара 2023. године.
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5 Накнада трошкова смештаја и 

исхране на терену
У висини утврђеној општим актом послодавца, односно уговором о 
раду, ако послодавац није обезбедио смештај и исхрану.

У целини неопорезивоАко је послодавац за рад на терену обезбедио смештај и исхрану, 
запосленом се не исплаћује накнада по овом основу. Ову накнаду 
треба разликовати од теренског додатка који чини зараду.

6 Отпремнина приликом 
одласка у пензију (старосна, 
инвалидска, породична) 205.562,00

Најмање у висини две просечне зараде по 
запосленом у Републици Србији према последњем 
објављеном податку – члан 119. Закона о раду 
(102.781,00 х 2 = 205.562,00). 

Неопорезиво до износа двоструке 
просечне месечне зараде по 
запосленом у Републици Србији 
према последњем објављеном 
податку (102.781,00 х 2 = 205.562,00). 
Преко непорезивог износа плаћа 
се порез на друге приходе по стопи 
од 20%. Основица се не умањује за 
нормиране трошкове.

Запослени у државним 
органима и именована и 
постављена лица

205.562,00

У висини 125% од плате коју би запослени остварио 
за месец који претходи месецу у којем се исплаћује 
отпремнина, с тим што не може бити нижа од две 
зараде у Републици, према коначно објављеном 
податку републичког органа надлежног за послове 
статистике на дан исплате – члан 51. Уредбе о накнади 
трошкова и отпремнини државних службеника и 
намештеника (102.781,00 х 2 = 205.562,00). 

7 Отпремнина запосленом 
за чијим је радом престала 
потреба (члан 179. став 5. 
тачка 1) Закона о раду)

Отпремнина не може бити нижа од збира 1/3 зараде запосленог 
за сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца 
код кога остварује право на отпремнину, послодавца претходника 
у случају статусне промене и промене послодавца у складу са 
чланом 147, као и послодавца који је повезан са послодавцем који 
исплаћује отпремнину. Зарадом запосленог сматра се просечна 
месечна зарада запосленог исплаћена за последња три месеца 
која претходе месецу у којем се исплаћује отпремнина.

Неопорезиво до најнижег износа који 
је послодавац дужан да исплати. 
Преко непорезивог износа плаћа се 
порез на друге приходе по стопи од 
20%.

8 Отпремнина запосленом 
за чијим је радом престала 
потреба (државном службенику 
и намештенику)

Отпремнина се исплаћује у висини 1/3 његове плате за сваку 
навршену годину рада у радном односу код последњег 
послодавца. Платом се сматра његова просечна месечна плата  
исплаћена за последња три месеца која претходе месецу у којем 
је донето решење  – члан 50. Уредбе.

Неопорезиво до најнижег износа који 
је послодавац дужан да исплати. 
Преко непорезивог износа плаћа се 
порез на друге приходе по стопи од 
20%.

9 Накнада трошкова погребних 
услуга у случају смрти 
запосленог или члана уже 
породице

Послодавац је дужан (члан 119. Закона о раду) да, у складу са 
општим актом, накнади трошкове погребних услуга у случају 
смрти запосленог или члана уже породице. Чланом уже породице 
сматрају се брачни друг и деца запосленог.

Неопорезиво до износа од 76.281,00 
динара. Преко непорезивог износа 
плаћа се порез на друге приходе по 
стопи од 20%.

10 СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ Послодавац може (члан 120. Закона о раду) да, у складу са општим 
актом, односно уговором о раду утврди право запослених на 
солидарне помоћи по разним основама. Исплате по основу овако 
утвр  ђених солидарних помоћи не чине зараду, па се на те исплате 
не плаћају социјални доприноси. Плаћање пореза на доходак 
зависи од врсте солидарне помоћи.

а)   у случају смрти запосленог 
или пензионисаног радника

У овој помоћи садржана је и накнада трошкова погребних услуга у 
случају смрти запосленог или пензионисаног радника

Неопорезиво до износа од 76.281,00 
динара. Пре  ко непорезивог износа 
пла  ћа се порез на друге при  ходе по 
стопи од 20%.

б)   у случају смрти члана 
породице запослених

Члан 18. став 1. тачка 9а) Закона о порезу на доходак грађана Неопорезиво до износа од 76.281,00 
динара. Пре  ко непорезивог износа 
пла  ћа се порез на зараде по стопи 
од 10%.

в)   у случају смрти других 
чланова породице 
запослених

Општим актима или уговором о раду може се предвидети и исплата 
помоћи у случају смрти других чланова породице 
(браћа, сестре, унуци и сл.).

На цео износ плаћа се порез на 
зараде по стопи од 10%.

г)   у случају болести, 
рехабилитације или наступа 
инвалидности запосленог 
или члана његове породице

Неопорезиво до 43.591,00 динара. 
Преко тог износа плаћа се порез на 
зараде (10%).

д)   за ублажавање последица 
елементарних непогода или 
других ванредних догађаја

У целини неопорезиво

ђ)  запосленом за случај 
рођења детета

У висини утврђеној општим актом послодавца, у складу са чланом 
120. тачка 1) Закона о раду (преко неопорезивог износа плаћа се 
само порез на зараде по стопи од 10%).

Неопорезиво до висине просечне 
зараде исплаћене у Републици према 
последњем објављеном податку 
републичког органа надлежног за 
послове статистике, по новорођеном 
детету (102.781,00 динара).

11 Јубиларна награда Послодавац може (члан 120. Закона о раду) да, у складу са општим 
актом, односно уговором о раду утврди право запослених на 
јубиларне награде. Исплате по том основу не чине зараду, па се не 
плаћају социјални доприноси.

На износ преко 21.794,00 динара 
плаћа се порез на зараде по стопи 
од 10%.

12 Зајам за набавку огрева, 
зимнице, уџбеника

Послодавац може вршити исплату зајма запосленима уколико је то 
предвидео својим актом. 
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13 Поклони деци запослених до 

15 година старости поводом 
Нове године и Божића до 
неопорезивог износа

Послодавац може (члан 119. став 2.  Закона о раду) да деци 
запослених до 15 година старости обезбеди поклон за Божић и 
Нову годину. Ако је вредност поклона испод неопорезивог износа, 
то давање нема третман зараде.

Неопорезиво до 10.898,00 динара 
годишње. Преко тог износа има 
третман зараде.

14 Стипендије 
и кредити ученицима 
и студентима

Важи за ученике средњих школа и студенте виших школа и 
факултета

Неопорезиво до 33.413,00 динара 
месечно. Преко непорезивог износа 
плаћа се порез на друге приходе по 
стопи од 20%.

15 Премије за додатно 
добровољно пензијско 
осигурање и пензијски 
допринос у добровољни 
пензијски фонд и премије за 
добровољно здравствено 
осигурање, које послодавац 
уплаћује за запослене

Чланом 14б Закона о порезу на доходак грађана прописано је да  
се зарадом не сматрају премија добровољног здравственог 
осигурања, односно пензијски допринос у добровољни пензијски 
фонд, које послодавац плаћа за запослене – осигуранике, односно 
чланове добровољног пензијског фонда, у складу са посебним 
прописима који уређују наведене области, до износа који је 
ослобођен од плаћања доприноса, сагласно закону који уређује 
обавезно социјално осигурање. И у једном и у другом случају не 
плаћају се порез и доприноси на износ премије до 6.541,00 динара 
месечно. Уколико су уговорена оба вида додатног добровољног 
осигурања, и здравствено и пензијско осигурање, износ који је 
ослобођен плаћања пореза и доприноса у овом случају збирно не 
може бити већи од 6.541,00 динара месечно.

Плаћа се порез на зараде (10%) и 
социјални доприноси (и из накнаде и 
на накнаду) на износ преко 6.541,00 
нето. 
На износ до 6.541,00 динара не 
плаћају се ни порез ни доприноси.

16 Премије за колективно осигура
ње од последица незгода, 
колективно осигурање за случај 
тежих болести и хируршких 
интервенција и колективно оси
гурање живота за случај смрти 
запосленог услед болести

Послодавац може (члан 119.  Закона о раду) запосленима 
уплаћивати премију за колективно осигурање од последица 
незгода, колективно осигурање за случај тежих болести и 
хируршких интервенција и колективног осигурања живота за случај 
смрти запосленог услед болести. Такве уплате немају карактер 
зараде по Закону о раду, па се не плаћају социјални доприноси. 

Укупан износ је неопорезив уколико 
послодавац плаћа за све запослене
(члан 14б. Закона).

17 Накнада за исхрану – хранарину 
коју спортистима аматерима 
исплаћују спортски клубови

Неопорезиво до износа од 
10.898,00 динара. Преко 
неопорезивог износа плаћа се порез 
на друге приходе по стопи од 20%.

18 Појединачно остварен добитак 
од игара на срећу

Неопорезив износ – 111.380,00
(члан 83. став 4. тачка 1) Закона о 
порезу на доходак грађана).

19 Награде и друга давања 
физичким лицима која нису 
запослена код исплатиоца

Неопорезив износ је 14.480,00 
(члан 85. став 1. тачка 11) Закона о 
порезу на доходак грађана). Преко 
неопорезивог износа плаћа се порез 
по стопи од 20%.

20 Новчане помоћи физичким 
лицима која нису запослена 
код исплатиоца

Неопорезиви износ је 14.480,00 
(члан 9. став 1. тачка 30) Закона о 
порезу на доходак грађана). Преко 
неопорезивог износа плаћа се порез 
по стопи од 20%.

21 Накнада трошкова боравка 
физичким лицима која учеству
ју у програмима ЕУ и других 
међународних организација

Неопорезиво 111.380 динара 
месечно (члан 9. став 1. тачка 31) 
Закона о порезу на доходак грађана). 
Преко неопорезивог износа плаћа се 
порез по стопи од 20%.

22 Накнада за рад чланова 
изборних комисија, осим 
чланова Републичке изборне 
комисије, бирачких и гласачких 
одбора за спровођење 
непосредних избора и 
других облика непосредног 
изјашњавања грађана, као 
и накнада за рад на попису 
становништва

Неопорезиво 5.851 динар у оквиру 
истог изборног циклуса, односно 
пописа становништва (члан 9. став 1. 
тачка 29) Закона о порезу на доходак 
грађана). Преко неопорезивог износа 
плаћа се порез по стопи од 20%.
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12. ЗБИРНИ КОЕФИЦИЈЕНТИ ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1.04.2001. ДО 1.08.2022. ГОДИНЕ 
(МЕТОД ПРОСТОГ ИНТЕРЕСНОГ РАЧУНА)

НАПОМЕНА: 
ПОШТО  СЕ, ПОЧЕВ ОД 25. ДЕЦЕМБРА 2012. ГОДИНЕ, 
ЗАТЕЗНА КАМАТА УТВРЂУЈЕ ПО ГОДИШЊОЈ СТОПИ 

(РЕФЕРЕНТНА СТОПА НБС + 8 ПРОЦЕНТНИХ ПОЕНА), 
ПРЕСТАЛА ЈЕ ПОТРЕБА ДА СЕ ДАЈУ КОЕФИЦИЈЕНТИ  

ЗА ОДРЕЂЕНИ БРОЈ ДАНА У МЕСЕЦУ.  
УБУДУЋЕ, НА ОВОМ МЕСТУ ДАЈЕМО ПРЕГЛЕД ВИСИНЕ 
СТОПЕ ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ ЗА ОДГОВАРАЈУЋЕ ПЕРИОДЕ.

Новембар 2021. Децембар 2021. Јануар 2022.
1 3,24055805 1 3,24795531 1 3,25559914
2 3,24080462 2 3,24820188 2 3,25584572
3 3,24105120 3 3,24844846 3 3,25609229
4 3,24129777 4 3,24869503 4 3,25633887
5 3,24154435 5 3,24894161 5 3,25658544
6 3,24179092 6 3,24918818 6 3,25683202
7 3,24203750 7 3,24943476 7 3,25707859
8 3,24228407 8 3,24968133 8 3,25732517
9 3,24253065 9 3,24992791 9 3,25757174

ГОДИШЊЕ СТОПЕ ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ 10 3,24277722 10 3,25017448 10 3,25781832
11 3,24302380 11 3,25042106 11 3,25806489

12.06.2015–13.08.2015. 14,00% 12 3,24327037 12 3,25066763 12 3,25831147
14.08.2015–10.09.2015. 13,50% 13 3,24351695 13 3,25091421 13 3,25855805
11.09.2015–14.10.2015. 13,00% 14 3,24376352 14 3,25116078 14 3,25880462
15.10.2015–11.02.2016. 12,50% 15 3,24401010 15 3,25140736 15 3,25905120
12.02.2016–07.07.2016. 12,25% 16 3,24425668 16 3,25165394 16 3,25929777
08.07.2016–07.09.2017. 12,00% 17 3,24450325 17 3,25190051 17 3,25954435
08.09.2017–09.10.2017. 11,75% 18 3,24474983 18 3,25214709 18 3,25979092
10.10.2017–14.03.2018. 11,50% 19 3,24499640 19 3,25239366 19 3,26003750
15.03.2018–12.04.2018. 11,25% 20 3,24524298 20 3,25264024 20 3,26028407
13.04.2018–11.07.2019. 11,00% 21 3,24548955 21 3,25288681 21 3,26053065
12.07.2019–08.08.2019. 10,75% 22 3,24573613 22 3,25313339 22 3,26077722
09.08.2019–07.11.2019. 10,50% 23 3,24598270 23 3,25337996 23 3,26102380
08.11.2019–11.03.2020. 10,25% 24 3,24622928 24 3,25362654 24 3,26127037
12.03.2020–9.04.2020. 9,75% 25 3,24647585 25 3,25387311 25 3,26151695
10.04.2020–11.06.2020. 9,50% 26 3,24672243 26 3,25411969 26 3,26176352
12.06.2020.–10.12.2020. 9,25% 27 3,24696900 27 3,25436626 27 3,26201010
11.12.2020.–07.04.2022. 9,00% 28 3,24721558 28 3,25461284 28 3,26225668
08.04.2022.–12.05.2022. 9,50% 29 3,24746215 29 3,25485942 29 3,26250325
13.05.2022.–9.06.2022. 10,00% 30 3,24770873 30 3,25510599 30 3,26274983

10.06.2022.–* 10,50% 31 3,25535257 31 3,26299640

Фебруар 2022. Март 2022. Април 2022. Мај 2022. Јун 2022. Јул 2022.
1 3,26324298 1 3,27014709 1 3,27779092 1 3,28551695 1 3,29385942 1 3,30237996
2 3,26348955 2 3,27039366 2 3,27803750 2 3,28577722 2 3,29413339 2 3,30266763
3 3,26373613 3 3,27064024 3 3,27828407 3 3,28603750 3 3,29440736 3 3,30295531
4 3,26398270 4 3,27088681 4 3,27853065 4 3,28629777 4 3,29468133 4 3,30324298
5 3,26422928 5 3,27113339 5 3,27877722 5 3,28655805 5 3,29495531 5 3,30353065
6 3,26447585 6 3,27137996 6 3,27902380 6 3,28681832 6 3,29522928 6 3,30381832
7 3,26472243 7 3,27162654 7 3,27927037 7 3,28707859 7 3,29550325 7 3,30410599
8 3,26496900 8 3,27187311 8 3,27953065 8 3,28733887 8 3,29577722 8 3,30439366
9 3,26521558 9 3,27211969 9 3,27979092 9 3,28759914 9 3,29605120 9 3,30468133

10 3,26546215 10 3,27236626 10 3,28005120 10 3,28785942 10 3,29633887 10 3,30496900
11 3,26570873 11 3,27261284 11 3,28031147 11 3,28811969 11 3,29662654 11 3,30525668
12 3,26595531 12 3,27285942 12 3,28057174 12 3,28837996 12 3,29691421 12 3,30554435
13 3,26620188 13 3,27310599 13 3,28083202 13 3,28865394 13 3,29720188 13 3,30583202
14 3,26644846 14 3,27335257 14 3,28109229 14 3,28892791 14 3,29748955 14 3,30611969
15 3,26669503 15 3,27359914 15 3,28135257 15 3,28920188 15 3,29777722 15 3,30640736
16 3,26694161 16 3,27384572 16 3,28161284 16 3,28947585 16 3,29806489 16 3,30669503
17 3,26718818 17 3,27409229 17 3,28187311 17 3,28974983 17 3,29835257 17 3,30698270
18 3,26743476 18 3,27433887 18 3,28213339 18 3,29002380 18 3,29864024 18 3,30727037
19 3,26768133 19 3,27458544 19 3,28239366 19 3,29029777 19 3,29892791 19 3,30755805
20 3,26792791 20 3,27483202 20 3,28265394 20 3,29057174 20 3,29921558 20 3,30784572
21 3,26817448 21 3,27507859 21 3,28291421 21 3,29084572 21 3,29950325 21 3,30813339
22 3,26842106 22 3,27532517 22 3,28317448 22 3,29111969 22 3,29979092 22 3,30842106
23 3,26866763 23 3,27557174 23 3,28343476 23 3,29139366 23 3,30007859 23 3,30870873
24 3,26891421 24 3,27581832 24 3,28369503 24 3,29166763 24 3,30036626 24 3,30899640
25 3,26916078 25 3,27606489 25 3,28395531 25 3,29194161 25 3,30065394 25 3,30928407
26 3,26940736 26 3,27631147 26 3,28421558 26 3,29221558 26 3,30094161 26 3,30957174
27 3,26965394 27 3,27655805 27 3,28447585 27 3,29248955 27 3,30122928 27 3,30985942
28 3,26990051 28 3,27680462 28 3,28473613 28 3,29276352 28 3,30151695 28 3,31014709

29 3,27705120 29 3,28499640 29 3,29303750 29 3,30180462 29 3,31043476
30 3,27729777 30 3,28525668 30 3,29331147 30 3,30209229 30 3,31072243
31 3,27754435 31 3,29358544 31 3,31101010

1. август 2022. 3,31129777
КОЕФИЦИЈЕНТИ ЗА ПЕРИОД ОД 2001. ДО 2014. ГОДИНЕ ДАТИ СУ У „РЕГИСТРУ ПРОПИСА“ БР. 5–6/2015

На седници Извршног одбора Народне банке Србије, која је одржана 9. јуна 2022. године, утврђена је референтна каматна стопа на нивоу од 2,50%.
* Према члану 7. Закона о затезној камати, стопа затезне камате примењује се од наредног дана од дана обајвљивања референтне каматне стопе на сајту НБС
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13. КОНФОРМНИ КОЕФИЦИЈЕНТИ ПО МЕСЕЧНИМ СТОПАМА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА  
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Фебруар 2022. Март 2022. Април 2022. Мај 2022. Јун 2022. Јул 2022.
1,1% 0,8% 1,5% 1,2% 1,2% 1,2%

1 0,00039079 1 0,00025707 1 0,00049641 1 0,00038487 1 0,00039770 1 0,00038487
2 0,00078173 2 0,00051421 2 0,00099307 2 0,00076988 2 0,00079555 2 0,00076988
3 0,00117282 3 0,00077141 3 0,00148997 3 0,00115504 3 0,00119357 3 0,00115504
4 0,00156407 4 0,00102868 4 0,00198712 4 0,00154036 4 0,00159174 4 0,00154036
5 0,00195547 5 0,00128601 5 0,00248452 5 0,00192582 5 0,00199007 5 0,00192582
6 0,00234702 6 0,00154342 6 0,00298216 6 0,00231142 6 0,00238856 6 0,00231142
7 0,00273873 7 0,00180088 7 0,00348005 7 0,00269718 7 0,00278721 7 0,00269718
8 0,00313059 8 0,00205842 8 0,00397819 8 0,00308308 8 0,00318602 8 0,00308308
9 0,00352260 9 0,00231602 9 0,00447657 9 0,00346914 9 0,00358498 9 0,00346914
10 0,00391476 10 0,00257368 10 0,00497521 10 0,00385534 10 0,00398411 10 0,00385534
11 0,00430708 11 0,00283142 11 0,00547409 11 0,00424169 11 0,00438339 11 0,00424169
12 0,00469955 12 0,00308921 12 0,00597321 12 0,00462819 12 0,00478283 12 0,00462819
13 0,00509218 13 0,00334708 13 0,00647259 13 0,00501484 13 0,00518243 13 0,00501484
14 0,00548496 14 0,00360501 14 0,00697221 14 0,00540163 14 0,00558219 14 0,00540163
15 0,00587789 15 0,00386301 15 0,00747208 15 0,00578858 15 0,00598211 15 0,00578858
16 0,00627098 16 0,00412107 16 0,00797220 16 0,00617567 16 0,00638218 16 0,00617567
17 0,00666421 17 0,00437920 17 0,00847257 17 0,00656292 17 0,00678242 17 0,00656292
18 0,00705761 18 0,00463740 18 0,00897319 18 0,00695031 18 0,00718282 18 0,00695031
19 0,00745115 19 0,00489566 19 0,00947405 19 0,00733785 19 0,00758337 19 0,00733785
20 0,00784485 20 0,00515399 20 0,00997517 20 0,00772554 20 0,00798408 20 0,00772554
21 0,00823871 21 0,00541239 21 0,01047653 21 0,00811338 21 0,00838496 21 0,00811338
22 0,00863272 22 0,00567085 22 0,01097814 22 0,00850137 22 0,00878599 22 0,00850137
23 0,00902688 23 0,00592938 23 0,01148000 23 0,00888951 23 0,00918718 23 0,00888951
24 0,00942119 24 0,00618797 24 0,01198211 24 0,00927780 24 0,00958853 24 0,00927780
25 0,00981566 25 0,00644663 25 0,01248447 25 0,00966623 25 0,00999005 25 0,00966623
26 0,01021029 26 0,00670536 26 0,01298707 26 0,01005482 26 0,01039172 26 0,01005482
27 0,01060507 27 0,00696416 27 0,01348993 27 0,01044356 27 0,01079355 27 0,01044356
28 0,01100000 28 0,00722302 28 0,01399304 28 0,01083244 28 0,01119554 28 0,01083244

29 0,00748195 29 0,01449639 29 0,01122148 29 0,01159769 29 0,01122148
30 0,00774094 30 0,01500000 30 0,01161066 30 0,01200000 30 0,01161066
31 0,00800000 31 0,01200000 31 0,01200000

14. ЗБИРНИ КОНФОРМНИ КОЕФИЦИЈЕНТИ ПО СТОПАМА РАСТА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА ЗА ПЕРИОД  
ОД 1. ЈАНУАРА 2011. ДО 1. АВГУСТА 2022. ГОДИНЕ

Фебруар 2022. Март 2022. Април 2022. Мај 2022. Јун 2022. Јул 2022.
1 1,49908669 1 1,51557664 1 1,52770125 1 1,55061677 1 1,56922417 1 1,58805486
2 1,49967251 2 1,51596625 2 1,52845962 2 1,55121355 2 1,56984825 2 1,58866605
3 1,50025857 3 1,51635596 3 1,52921836 3 1,55181056 3 1,57047258 3 1,58927748
4 1,50084485 4 1,51674577 4 1,52997748 4 1,55240780 4 1,57109715 4 1,58988914
5 1,50143136 5 1,51713568 5 1,53073698 5 1,55300527 5 1,57172197 5 1,59050103
6 1,50201811 6 1,51752570 6 1,53149685 6 1,55360297 6 1,57234704 6 1,59111316
7 1,50260508 7 1,51791581 7 1,53225710 7 1,55420090 7 1,57297236 7 1,59172553
8 1,50319228 8 1,51830602 8 1,53301773 8 1,55479906 8 1,57359793 8 1,59233813
9 1,50377971 9 1,51869633 9 1,53377874 9 1,55539745 9 1,57422375 9 1,59295097
10 1,50436737 10 1,51908674 10 1,53454012 10 1,55599608 10 1,57484981 10 1,59356404
11 1,50495526 11 1,51947726 11 1,53530188 11 1,55659493 11 1,57547613 11 1,59417735
12 1,50554338 12 1,51986787 12 1,53606402 12 1,55719401 12 1,57610269 12 1,59479090
13 1,50613173 13 1,52025858 13 1,53682654 13 1,55779332 13 1,57672951 13 1,59540468
14 1,50672031 14 1,52064940 14 1,53758944 14 1,55839286 14 1,57735657 14 1,59601870
15 1,50730911 15 1,52104031 15 1,53835271 15 1,55899264 15 1,57798388 15 1,59663295
16 1,50789815 16 1,52143133 16 1,53911637 16 1,55959264 16 1,57861144 16 1,59724744
17 1,50848742 17 1,52182244 17 1,53988040 17 1,56019288 17 1,57923925 17 1,59786217
18 1,50907692 18 1,52221366 18 1,54064481 18 1,56079334 18 1,57986731 18 1,59847714
19 1,50966665 19 1,52260497 19 1,54140960 19 1,56139404 19 1,58049562 19 1,59909234
20 1,51025661 20 1,52299639 20 1,54217478 20 1,56199497 20 1,58112418 20 1,59970777
21 1,51084680 21 1,52338791 21 1,54294033 21 1,56259613 21 1,58175299 21 1,60032345
22 1,51143722 22 1,52377953 22 1,54370626 22 1,56319752 22 1,58238205 22 1,60093936
23 1,51202788 23 1,52417125 23 1,54447257 23 1,56379914 23 1,58301136 23 1,60155551
24 1,51261876 24 1,52456307 24 1,54523926 24 1,56440099 24 1,58364092 24 1,60217189
25 1,51320987 25 1,52495499 25 1,54600633 25 1,56500308 25 1,58427074 25 1,60278852
26 1,51380122 26 1,52534701 26 1,54677379 26 1,56560540 26 1,58490080 26 1,60340537
27 1,51439280 27 1,52573913 27 1,54754162 27 1,56620795 27 1,58553111 27 1,60402247
28 1,51498460 28 1,52613135 28 1,54830984 28 1,56681073 28 1,58616167 28 1,60463981

29 1,52652368 29 1,54907843 29 1,56741374 29 1,58679248 29 1,60525738
30 1,52691610 30 1,54984741 30 1,56801699 30 1,58742355 30 1,60587519
31 1,52730863 31 1,56862046 31 1,60649324

1. август 2022. 1,60711152
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15. ЗБИРНИ КОЕФИЦИЈЕНТИ ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ ЗА НЕПЛАЋЕНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ (ЗАКОНСКА КАМАТА) 
  АВГУСТ 2021. – ЈУЛ 2022.

Август 2021. Септембар 2021. Октобар 2021. Новембар 2021. Децембар 2021. Јануар 2022.
1 1,26419954 1 1,27354200 1 1,28258310 1 1,29192556 1 1,30096666 1 1,31030913
2 1,26450091 2 1,27384337 2 1,28288447 2 1,29222693 2 1,30126803 2 1,31061050
3 1,26480228 3 1,27414474 3 1,28318584 3 1,29252830 3 1,30156940 3 1,31091187
4 1,26510365 4 1,27444611 4 1,28348721 4 1,29282967 4 1,30187077 4 1,31121324
5 1,26540502 5 1,27474748 5 1,28378858 5 1,29313104 5 1,30217214 5 1,31151461
6 1,26570639 6 1,27504885 6 1,28408995 6 1,29343241 6 1,30247351 6 1,31181598
7 1,26600776 7 1,27535022 7 1,28439132 7 1,29373378 7 1,30277488 7 1,31211735
8 1,26630913 8 1,27565159 8 1,28469269 8 1,29403515 8 1,30307625 8 1,31241871
9 1,26661050 9 1,27595296 9 1,28499406 9 1,29433652 9 1,30337762 9 1,31272008

10 1,26691187 10 1,27625433 10 1,28529543 10 1,29463789 10 1,30367899 10 1,31302145
11 1,26721324 11 1,27655570 11 1,28559680 11 1,29493926 11 1,30398036 11 1,31332282
12 1,26751461 12 1,27685707 12 1,28589817 12 1,29524063 12 1,30428173 12 1,31362419
13 1,26781598 13 1,27715844 13 1,28619954 13 1,29554200 13 1,30458310 13 1,31392556
14 1,26811735 14 1,27745981 14 1,28650091 14 1,29584337 14 1,30488447 14 1,31422693
15 1,26841871 15 1,27776118 15 1,28680228 15 1,29614474 15 1,30518584 15 1,31452830
16 1,26872008 16 1,27806255 16 1,28710365 16 1,29644611 16 1,30548721 16 1,31482967
17 1,26902145 17 1,27836392 17 1,28740502 17 1,29674748 17 1,30578858 17 1,31513104
18 1,26932282 18 1,27866529 18 1,28770639 18 1,29704885 18 1,30608995 18 1,31543241
19 1,26962419 19 1,27896666 19 1,28800776 19 1,29735022 19 1,30639132 19 1,31573378
20 1,26992556 20 1,27926803 20 1,28830913 20 1,29765159 20 1,30669269 20 1,31603515
21 1,27022693 21 1,27956940 21 1,28861050 21 1,29795296 21 1,30699406 21 1,31633652
22 1,27052830 22 1,27987077 22 1,28891187 22 1,29825433 22 1,30729543 22 1,31663789
23 1,27082967 23 1,28017214 23 1,28921324 23 1,29855570 23 1,30759680 23 1,31693926
24 1,27113104 24 1,28047351 24 1,28951461 24 1,29885707 24 1,30789817 24 1,31724063
25 1,27143241 25 1,28077488 25 1,28981598 25 1,29915844 25 1,30819954 25 1,31754200
26 1,27173378 26 1,28107625 26 1,29011735 26 1,29945981 26 1,30850091 26 1,31784337
27 1,27203515 27 1,28137762 27 1,29041871 27 1,29976118 27 1,30880228 27 1,31814474
28 1,27233652 28 1,28167899 28 1,29072008 28 1,30006255 28 1,30910365 28 1,31844611
29 1,27263789 29 1,28198036 29 1,29102145 29 1,30036392 29 1,30940502 29 1,31874748
30 1,27293926 30 1,28228173 30 1,29132282 30 1,30066529 30 1,30970639 30 1,31904885
31 1,27324063 31 1,29162419 31 1,31000776 31 1,31935022

Фебруар 2022. Март 2022. Април 2022. Мај 2022. Јун 2022. Јул 2022.
1 1,31965159 1 1,32808995 1 1,33743241 1 1,34681598 1 1,35687077 1 1,36704885
2 1,31995296 2 1,32839132 2 1,33773378 2 1,34713104 2 1,35719954 2 1,36739132
3 1,32025433 3 1,32869269 3 1,33803515 3 1,34744611 3 1,35752830 3 1,36773378
4 1,32055570 4 1,32899406 4 1,33833652 4 1,34776118 4 1,35785707 4 1,36807625
5 1,32085707 5 1,32929543 5 1,33863789 5 1,34807625 5 1,35818584 5 1,36841871
6 1,32115844 6 1,32959680 6 1,33893926 6 1,34839132 6 1,35851461 6 1,36876118
7 1,32145981 7 1,32989817 7 1,33925433 7 1,34870639 7 1,35884337 7 1,36910365
8 1,32176118 8 1,33019954 8 1,33956940 8 1,34902145 8 1,35917214 8 1,36944611
9 1,32206255 9 1,33050091 9 1,33988447 9 1,34933652 9 1,35951461 9 1,36978858

10 1,32236392 10 1,33080228 10 1,34019954 10 1,34965159 10 1,35985707 10 1,37013104
11 1,32266529 11 1,33110365 11 1,34051461 11 1,34996666 11 1,36019954 11 1,37047351
12 1,32296666 12 1,33140502 12 1,34082967 12 1,35029543 12 1,36054200 12 1,37081598
13 1,32326803 13 1,33170639 13 1,34114474 13 1,35062419 13 1,36088447 13 1,37115844
14 1,32356940 14 1,33200776 14 1,34145981 14 1,35095296 14 1,36122693 14 1,37150091
15 1,32387077 15 1,33230913 15 1,34177488 15 1,35128173 15 1,36156940 15 1,37184337
16 1,32417214 16 1,33261050 16 1,34208995 16 1,35161050 16 1,36191187 16 1,37218584
17 1,32447351 17 1,33291187 17 1,34240502 17 1,35193926 17 1,36225433 17 1,37252830
18 1,32477488 18 1,33321324 18 1,34272008 18 1,35226803 18 1,36259680 18 1,37287077
19 1,32507625 19 1,33351461 19 1,34303515 19 1,35259680 19 1,36293926 19 1,37321324
20 1,32537762 20 1,33381598 20 1,34335022 20 1,35292556 20 1,36328173 20 1,37355570
21 1,32567899 21 1,33411735 21 1,34366529 21 1,35325433 21 1,36362419 21 1,37389817
22 1,32598036 22 1,33441871 22 1,34398036 22 1,35358310 22 1,36396666 22 1,37424063
23 1,32628173 23 1,33472008 23 1,34429543 23 1,35391187 23 1,36430913 23 1,37458310
24 1,32658310 24 1,33502145 24 1,34461050 24 1,35424063 24 1,36465159 24 1,37492556
25 1,32688447 25 1,33532282 25 1,34492556 25 1,35456940 25 1,36499406 25 1,37526803
26 1,32718584 26 1,33562419 26 1,34524063 26 1,35489817 26 1,36533652 26 1,37561050
27 1,32748721 27 1,33592556 27 1,34555570 27 1,35522693 27 1,36567899 27 1,37595296
28 1,32778858 28 1,33622693 28 1,34587077 28 1,35555570 28 1,36602145 28 1,37629543

29 1,33652830 29 1,34618584 29 1,35588447 29 1,36636392 29 1,37663789
30 1,33682967 30 1,34650091 30 1,35621324 30 1,36670639 30 1,37698036
31 1,33713104 31 1,35654200 31 1,37732282

КОЕФИЦИЈЕНТИ ЗА ПЕРИОД ОД 2003. ДО 2014. ГОДИНЕ ДАТИ СУ У „РЕГИСТРУ ПРОПИСА“ БР. 5–6/2015.
На седници Извршног одбора Народне банке Србије, која је одржана 9. јуна 2022. године, утврђена је референтна каматна стопа на нивоу од 2,50%.
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АКТУЕЛНА ИЗДАЊА ЗА ПДВ 

ВАШ ВО ДИЧ КРОЗ ЛА ВИ РИНТ ПДВ
Приручникјеинструктиванипрактичнооријентисан.Обрађујекомплетну

тематикуПДВусветлуважећеПДВрегулативе,сапосебнимакцентомна
изменамаиновинамакојетребаприменитиод1.јула2021.године.УПрируч
никуједатвеликибројпримерасапропратнимобјашњењимаиизраженим
ставовимаМинистарствафинансијаувидуодговарајућихмишљења.

Намењенјепрактичаримакојисесвакодневносуочавајусадилемамау
везисаисправномприменомсложенихнормиоПДВкаоглавногпореског
обликауСрбији.

Искуствоаутораувишегодишњембављењуовомпорескомматеријом
наоперативномнивоу,заснованонасвакодневномконтактусаизазовимаи
проблемимаприменеуреалномпословномокружењу,гарантсуквалитетаи
практичнеупотребљивостиовогиздања.

Обим: 1.144 стране
Це на:   – 9.000 дин, са ПДВ, за претплатнике  

– 15.000 дин, са ПДВ, за остала лица

НаједномместуобједињенатеоријаипраксаПДВ.
Дваодвојенаиздањакојачинеорганскуцелину.
Купљеназаједновредевише,акоштајумање.
Це на:   – 10.000 дин, са ПДВ, за претплатнике  

– 17.000 дин, са ПДВ, за остала лица

Посебноиздање,садрживажећепрописеизобластиПДВ:
●пречишћентекстЗаконаоПДВсаодредбамакојесунаснази;
●новијединствениПравилникоПДВкојиод1.јула2021.годинезамењује
сведосадашњеправилнике;

●релевантнеУредбекојимасеуређујепрактичнаприменаПДВ,и
●свеобрасцекојисеподносеувезисаПДВ.
Прегледноисакупљено,свенаједномместу.
Обим: 208 страна
Це на:   – 2.000 дин, са ПДВ, за претплатнике  

– 4.000 дин, са ПДВ, за остала лица



 

Адреса: 
Кнегиње Зорке 96 
Београд 11000 

www.psr.rs 
revizija@psr.rs 

@priv.sav.revizija 

@priv.sav.revizija 

Телефони: 
 
Директор: 
 
011/30 20 562 
 
Овлашћени ревизори: 
 
011/ 30 20 614 
011/ 30 20 732 
011/ 30 20 538 
011/ 30 20 604 
011/ 30 20 722 

П Р И В Р Е Д Н И  С А В Е Т Н И К  -  Р Е В И З И Ј А  

ревизија финансијских извештаја
анализа трансферних цена
процена вредности имовине и капитала
израда инвестиционих студија
израда бизнис планова
due diligence
порески консалтинг
ревизија пројеката невладиних организација
обрачун зарада

20 година квалитетно пружамо следеће врсте 
финансијских услуга: 

Остале финансијске услуге које пружамо:

ревизија пословања
ревизија специјалних биланса
израда планова реорганизације
процена вредности оснивачких улога
оцена бонитета предузећа
оцена испуњености услова из уговора о 
приватизацијама
израда деобних биланса и биланса спајања и 
припајања
консалтинг приликом вршења статусних промена 
и трансформација
вођење пословних књига и други 
рачуноводствени послови
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	Најновије измене у систему е фактура
	1. Измене у систему електронских фактура 
од 10. јуна 2022. год.
	2. Измене у систему електронских фактура 
од 27. маја 2022. године


	Актуелности у вези са применом прописа 
о електронском фактурисању
	1. Обавеза издавања авансног рачуна 
преко СЕФ када се промет десио 
у истом пореском периоду
	2. Одбијање послате електронске 
фактуре – поступање издаваоца
	3. Отказивање задужења у ЦРФ у случајевима издавања авансног рачуна и електронске 
фактуре преко СЕФ за које је дужник из јавног сектора претходно извршио плаћање 
по понуди/профактури
	4. Електронске фактуре које су издате 7. јуна 2022. у периоду од 16–20 часова , 
а које су остале у статусу слања
	5. (Не)постојање идентификационе ознаке на електронској фактури
	6. Валидност фискалног рачуна 
као рачуноводствене исправе за потребе 
књижења, права на одбитак претходног пореза и признавања расхода у пореском билансу
	7. Промена у начину издавања фактура 
за обједињену наплату комуналних услуга
	8. Асигнација се, када је дужник корисник 
јавних средстава, спроводи кроз 
Централни регистар фактура
	9. Доступна је продукциона верзија система 
улазних фактура



	Поступање са пореском пријавом ППП-ПД 
по службеној дужности за уплату доприноса 
без исплате зараде запосленима који немају 
радних сати у месецу за који је поднета пријава
	1. Појединачна пореска пријава ППП-ПД 
по службеној дужности
	2. Обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД по службеној дужности
	3. Измењена појединачна пореска пријава ППП-ПД по службеној дужности у складу са чланом 40. ЗПППА 
	4. Самоиницијативно пријављивање 
доприноса на сразмерну најнижу основицу 
подношењем пријаве ППП-ПД 
по члану 182б ЗПППА
	5. Подношење опште пријаве ППП-ПД 
за уплату доприноса на сразмерну најнижу основицу социјалних доприноса



	Електронско евидентирање обрачуна ПДВ 
у систему електронских фактура
	1. Субјекти који имају обавезу ЕЕО ПДВ   
	2. Почетак обавезне примене ЕЕО ПДВ
	3. Поступак, односно начин 
на који се врши ЕЕО ПДВ у СЕФ



	Рок за подношење захтева страног обвезника 
за рефакцију ПДВ истиче 30. јуна 2022. године
	1. Услови за остваривање права 
на рефакцију ПДВ
	2. Поступак остваривања 
права на рефакцију ПДВ


	Осигурање аутомобила и наплата накнаде штете
	1. Оштећење путничког 
аутомобила услед удеса – 
настанак делимичне штете
	2. Тотална штета – путничко возило неупотребљиво за даљу употребу
	3. Поправка и сервисирање возила евидентира се преко  електронског фискалног уређаја


	Питања и одговори у вези са Законом о фискализацији
	1. Угоститељ је дужан да евидентира преко електронског фискалног уређаја продају 
сопственог производа – сладоледа  на улици 
испред локала 
	2. Фискални рачуни за аванс и промет 
у случају девизне закупнине
	3. Издавање „додатног“ рачуна правном лицу, односно обвезнику пореза на приходе од самосталне делатности уз фискални рачун – члан 198. ст. 6. и 7. Правилника о ПДВ
	4. По фискалном рачуну „промет продаја“ 
може се „затворити“ више авансних рачуна
	5. По основу једног фискалног рачуна 
„аванс продаја“ може се издати више 
фискалних рачуна за промет
	6. Не постоји обавеза издавања 
фискалног документа предрачун
	7. Фискални рачун може да садржи податке 
о износу основице ПДВ, ако у написани другим фонтом и са мањом величином слова у односу на фонт којим су написани обавезни подаци
	8. Обвезник ПДВ као купац у малопродаји 
има право на претходни ПДВ из фискалног 
рачуна, ако приложени рачун има све податке 
из члана 42. став 4. Закона о ПДВ
	9. Обвезник ПДВ као продавац у малопродаји има обавезу да дупло обрачуна ПДВ ако уз 
фискални рачун приложи рачун који има све податке из члана 42. став 4. Закона о ПДВ
	10. Поклони мање вредности и репрезентација у малопродајном објекту – не постоји обавеза евидентирања преко електронског фискалног уређаја



	Имовина и обавезе по основу уговора као основ 
за утврђивање прихода у складу са МСФИ 15 
	1. Уводне напомене
	2. Разлике између појмова „имовина по основу уговора“ и „потраживања од купаца“
	3. Дефиниција појма „обавеза 
по основу уговора“
	4. Признавање имовине и обавеза 
по основу уговора
	5. Рачуноводствено евидентирање имовине 
и обавеза по основу уговора
	6. Примери рачуноводственог евидентирања имовне и обавеза по основу уговора
	7. Обезвређење имовине по основу уговора 
	8. Престанак признавања обавеза 
по основу уговора 



	Право запосленог на годишњи одмор
	1. Препорука Владе Републике Србије 
за коришћење годишњег одмора из 2019. 
и 2020. године у 2021. и 2022. години
	2. Стицање права на коришћење годишњег 
одмора и утврђивање права на пун, односно
сразмеран број дана годишњег одмора
	3. Дужина годишњег одмора
	4. Коришћење годишњег одмора у деловима
	5. Коришћење годишњег одмора за лица 
запослена на одређено време
	6. Коришћење годишњег одмора за лица 
запослена са непуним радним временом
	7. Распоред коришћења годишњег одмора
	8. Накнада зараде за време коришћења 
годишњег одмора
	9. Регрес за коришћење годишњег одмора



	Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор 
и подношење пореске пријаве ППП-ПД 
у случају исплате накнаде
	1. Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор
	 2. Подношење пореске 
пријаве ППП-ПД 


	Порез на добит по одбитку на дивиденде / уделе 
у добити које остварују нерезидентна правна лица
	1. Појам дивиденде/удела у добити 
	2. Опорезивање дивиденде / удела у добити 
из аспекта ЗПДПЛ
	3. Опорезивање дивиденди / удела у добити 
из аспекта УИДО



	Питања и одговори у вези са избегавање 
двоструког опорезивања
	1. Електронске потврде о резидентности
	2. Опорезивање добити од пословања 
или aуторских накнада
	3. Опорезивање капиталног добитка
	4. Опорезивање накнада директора
	5. Опорезивање услуга Влади (Државна служба)



	Годишњи одмор запослених у државним органима, 
органима територијалне аутономне покрајине 
и локалне самоуправе и јавним службама
	1. Препорука Владе Републике Србије 
за коришћење годишњег одмора 
због пандемије изазване Covidom-19
	2. Услови за стицање права на пун, 
односно сразмеран годишњи одмор
	3. Дужина годишњег одмора и мерила 
за утврђивање дужине годишњег одмора
	4. Коришћење годишњег одмора у деловима
	 5. Накнада плате (зараде) 
за време годишњег одмора
	6. Шта чини основицу за обрачун накнаде 
за годишњи одмор
	 7. Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор за запослене у државним органима, 
органима аутономне покрајине, 
јавним службама, јавним агенцијама 
и порески третман накнаде штете
	8. Регрес за годишњи одмор
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