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О Г Л А С 
за рад но ме сто са вет ни ка

– 2 извршиоца –

Усло ви: Eко ном ски фа кул тет – VII1 сте пен струч не спре ме и 3 го ди не рад ног ис ку
ства на по сло ви ма фи нан си ја, пореза и ра чу но вод ства у при вре ди. 

Кан ди дат тре ба да је од го во ран, ко му ни ка ти ван и погодан за тим ски рад, да је ам
би ци о зан и спо со бан да пи ше струч не члан ке из обла сти ра чу но вод ства, по слов них 
фи нан си ја, по ре ског си сте ма и да уче ству је као пре да вач на струч ним са ве то ва њи ма и 
кур се ви ма. 

Пре ма оп штем ак ту о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји по сло ва и рад
них за да та ка дру штва, по сло ви са вет ни ка об у хва та ју:

– пра ће ње и про у ча ва ње про пи са из обла сти фи нан си ја, пореског система, ра чу но
вод ства и дру гих обла сти еко ном ског и прав ног си сте ма;

– при пре ма ње струч них члана ка за пе ри о дич не пу бли ка ци је по зах те ву уред ни ка;
– при ма ње пред став ни ка ко ри сни ка услу га и да ва ње об ја шње ња при ме не про пи са 

на пи та ња по ста вље на путем те ле фо на и у пи сме ном об ли ку;
– при пре ма ње спор них пи та ња за раз ма тра ње у слу жби и на са стан ку ре дак ци о ног 

од бо ра;
– уче ство ва ње на пре да ва њи ма на са ве то ва њи ма и кур се ви ма у скла ду са про гра

мом ра да.
За по сле ни на по сло ви ма са вет ни ка има оба ве зу стал ног струч ног уса вр ша ва ња и 

пра ће ња про пи са у ци љу успе шног оба вља ња по сло ва. 
Са иза бра ним кан ди да том за кљу чу је се уго вор о ра ду на од ре ђе но вре ме на го ди ну 

да на. Уко ли ко кан ди дат бу де успе шно извршавао по сло ве са вет ни ка у пе ри о ду радног 
ангажовања, закључиће се уговор о раду на неодређено време. За по сле ни на по сло ви ма 
са вет ни ка има мо гућ ност на пре до ва ња у то ку ра да пре ма кри те ри ју ми ма утвр ђе ним у 
оп штем ак ту о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји по сло ва и рад них за да та ка 
дру штва.

Уз при ја ву на оглас тре ба до ста ви ти:
– фо то ко пи ју ди пло ме Eко ном ског фа кул те та;
– CV кан ди да та са по да ци ма о до са да шњем за по сле њу;
– уко ли ко има об ја вље не ра до ве, спи сак тих ра до ва. 
Рок за под но ше ње при ја ва је 21. октобар 2022. го ди не. При ја ве са не пот пу ним по да

ци ма не ће се раз ма тра ти. Из бор из ме ђу при ја вље них кан ди да та из вр ши ће се на осно ву 
оба вље ног раз го во ра и до ста вље них по да та ка. 

При ја ва на оглас до ста вља се на адре су: При вред ни са вет ник д.о.о. Бе о град, 
Бу ле вар кра ља Алек сан дра, бр. 86, са на зна ком „за уче шће на огла су“ или на 
mail: privrednis@privsav.rs.
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РАЧУНОВОЂЕ У РАЉАМА ЛОШИХ ПРОПИСА

Ак ту ел ни За кон о ра чу но вод ству (у да љем тек сту: 
За кон) до нет је кра јем 2019. го ди не са при ме ном од 1. 
ја ну а ра 2020. го ди не, осим од ре да ба чи ја је при ме на 
од ло же на, у ко је спа да ју и од ред бе чла на 61, ко јим је 
про пи са но да „правналица,односнопредузетницикоји
имајурегистрованупретежнуделатностзапружање
рачуноводственихуслугадужнисудаускладесвоје
пословањесаодредбамаовогзаконанајкаснијеуроку
одтригодинеодданаступањанаснагуовогзакона“. 
Од ло же ни рок од 3 го ди не за ре ги стро ва не пру жа о це 
ра чу но вод стве них услу га за ускла ђи ва ње са од ред ба ма 
тог за ко на ис ти че кра јем ове го ди не, па се по ста вља 
пи та ње шта ће би ти са оним су бјек ти ма ко ји пру жа ју 
ра чу но вод стве не услу ге а ко ји ни су ускла ди ли сво је 
по сло ва ње са од ред ба ма тог за ко на. 

То пи та ње је ак ту ел но из раз ло га што од 8.000 
ре ги стро ва них субјекатa за пру жа ње ра чу но вод стве них 
услу га, ко ли ко их је би ло ре ги стро ва но код АПР са 
ши фром де лат но сти 69.20 – Ра чу но вод стве ни, књи го-
вод стве ни и ре ви зор ски по сло ви, ка да је до нет За кон, 
до са да је упи са но у Ре ги стар пру жа ла ца ра чу но вод-
стве них услу га код АПР око 1.600, што у про цен ти ма 
из но си све га 20%. Ако се ре ги стра ци ја бу де од ви ја ла 
до са да шњим ин тен зи те том, до кра ја го ди не мо же се 
оче ки ва ти да ће број упи са них су бје ка та у Ре ги стар 
пру жа ла ца ра чу но вод стве них услу га би ти знат но ис-
под оче ки ва ња пред ла га ча та квог за кон ског ре ше ња. 

Пре о ста ли ре ги стро ва ни при вред ни су бјек ти за 
пру жа ње ра чу но вод стве них услу га ко ји ни су упи са ни у 
Ре ги стар пру жа ла ца ра чу но вод стве них услу га, ко ји су 
у знат ној ве ћи ни и ко ји те по сло ве успе шно оба вља ју 
де се ти не го ди на пре до но ше ња За ко на, оче ку ју да за-
ко но да вац по но во про це ни свр сис ход ност по сто је ћег 
за кон ског ре ше ња и да по кре не по сту пак за из ме не 
За ко на. Ка ко се бли жи крај го ди не, ак ту е ли зу ју се и 
пи та ња ка кав ће ста тус има ти го ди шњи фи нан сиј ски 
из ве шта ји ко је ће под но си ти пру жа о ци ра чу но вод стве-
них услу га ко ји ни су упи са ни у Ре ги стар пру жа ла ца 
ра чу но вод стве них услу га и ко је ће по сле ди це има ти 

пру жа о ци ра чу но вод стве них услу га ко ји и да ље оба вља-
ју те по сло ве а ни су се упи са ли у Ре ги стар пру жа ла ца 
ра чу но вод стве них услу га. 

Од го вор на на ве де на пи та ња За кон не да је, из 
про стог раз ло га што то ни је у ње му уре ђе но, та ко да 
је то зна чај на прав на пра зни на ко ја отва ра про стор за 
раз ли чи та ту ма че ња и спе ку ла ци је. Шта ни је и шта је 
по гре шно уре ђе но За ко ном у ве зи са оба вља њем ра чу-
но вод стве них по сло ва и пру жа њем ра чу но вод стве них 
услу га из ло жи ће мо у на став ку тек ста. 

1. Ко може да обавља рачуноводствене послове  
и да пружа рачуноводствене услуге?

За ко ном је на пра вље на раз ли ка из ме ђу оба вља ња 
ра чу но вод стве них по сло ва и пру жа ња ра чу но вод стве-
них услу га, па је те две обла сти из дво јио у по себ не 
од ред бе чла на 15. и 16. За ко на.

1.1.Коможедаобављарачуноводственепослове?
Чла ном 15. За ко на про пи са но је да „правнолице,

односнопредузетникопштимактомуређујешколску
спрему,радноискуствоиосталеусловезалицекоје
јеодговорнозавођењепословнихкњигаисаставља
њефинансијскихизвештаја“. Овом од ред бом За кон 
ни је про пи сао на чин по ве ра ва ња во ђе ња по слов них 
књи га и са ста вља ње фи нан сиј ских из ве шта ја ан га-
жо ва ном ли цу ко је је од го вор но за те по сло ве, већ је 
по сло дав цу пре пу стио сло бо ду од лу чи ва ња о то ме, 
али је про пи сао да оп штим ак том тре ба да пред ви ди 
школ ску спре му и рад но ис ку ство за то ли це. На чин 
на ко ји ће би ти по ве ре но во ђе ње по слов них књи-
га од ре ђе ном ли цу за кон не уре ђу је. Из на ве де ног 
про из ла зи да по сло да вац мо же од лу чи ти да во ђе ње 
по слов них књи га по ве ри ли цу са ко јим ће за кљу чи ти 
уго вор о ра ду у сла ду са од ред ба ма За ко на о ра ду на 
нео д ре ђе но или од ре ђе но рад но вре ме, са пу ним или 
не пу ним рад ним вре ме ном, уго вор о до пун ском ра ду 
или на дру ги до пу ште ни на чин за по шља ва ња ли ца 
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за оба вља ње тих по сло ва. У ши рем ту ма че њу, то би 
мо гао да бу де и уго вор о при вре ме ним и по вре ме ним 
по сло ви ма, уго вор о де лу и сл. јер За кон ни је про пи-
сао фор му уго во ра и на чин ан га жо ва ња ли ца ко јем 
се по ве ра ва во ђе ње по слов них књи га и са ста вља ње 
фи нан сиј ских из ве шта ја. 

Чла ном 57. став 1. тач ка 9) За ко на про пи са на је 
нов ча на ка зна за при вред ни пре ступ за прав но ли це 
ко је оп штим ак том не од ре ди ли це ко ме се по ве ра ва 
во ђе ње по слов них књи га и са ста вља ње фи нан сиј-
ских из ве шта ја. По истом осно ву про пи са на је ка зна 
и за од го вор но ли це у прав ном ли цу и за пред у зет ни ка, 
али у ни жим нов ча ним из но си ма. 

Сход но на ве де ном, по сло да вац ко ји уго во ром о 
не ком од об ли ка рад ног ан га жо ва ња ли ца за во ђе ње по-
слов них књи га и са ста вља ње фи нан сиј ских из ве шта ја 
не од ре ди то ли це, ри зи ку је да мо же би ти ка жњен за 
при вред ни пре ступ у скла ду са на ве де ним од ред ба ма 
За ко на. Дру ге санк ци је ни су пред ви ђе не.

1.2.Конеможедапружауслугевођењапословних
књигаисастављањафинансијскихизвештаја?

По ве ра ва ње во ђе ња по слов них књи га дру гом 
прав ном ли цу или пред у зет ни ку уре ђе но је чла ном 
16. За ко на, ко ји гла си:

„Вођењепословнихкњигаисастављањефинан
сијскихизвештајаправнолице,односнопредузетник
можеповеритиуговоромускладусазаконом,прав
номлицуилипредузетнику,којијеуписануРегистар
пружалацарачуноводственихуслуга.

Изузетноодстава1.овогчлана,повезанаправна
лицамогуповеритивођењепословнихкњигаиса
стављањефинансијскихизвештајасвомповезаном
правномлицу.

Одредбаст.1.и2.овогчлананеодносисена
НароднубанкуСрбије,банке,друштвазаосигурање,
даваоцефинансијскоглизинга,добровољнепензијске
фондове,друштвазауправљањедобровољнимпен
зијскимфондовима,инвестиционефондове,друштва
зауправљањеинвестиционимфондовима,Централни
регистар,депоиклирингхартијаодвредности,берзе,
брокерскодилерскадруштва,факторингдруштва,
платнеинституцијеиинституцијеелектронскогновца.

Правнолице,односнопредузетниккојиимареги
строванупретежнуделатностзапружањерачуно
водственихуслугаинтернимактомодређујелицекоје
јеодговорнозавођењепословнихкњигаисастављање
финансијскихизвештајазасвакогклијентакомесе
пружајууслугевођењапословнихкњигаисастављања
финансијскихизвештаја.

Лицекојејеправоснажноосуђенонаказнузатвора
закривичноделоуРепублициСрбијиилистранојдржа
ви,неможедаобављапословевођењапословнихкњига
исастављањафинансијскихизвештајаизстава4.овог
члана,ускладусаовимзакономиобављадругепослове
уобластирачуноводства,утврђенеовимзаконом.“

Од ред бом ста ва 1. овог чла на про пи са но је да се 
во ђе ње по слов них књи га и са ста вља ње фи нан сиј ских 
из ве шта ја мо же по ве ри ти уго во ром у скла ду са за ко-
ном, прав ном ли цу или пред у зет ни ку, ко ји је упи сан 

у Ре ги стар пру жа ла ца ра чу но вод стве них услу га. Оно 
што па да у очи, и што је спор но, је сте да овом, а ни 
дру гом од ред бом За ко на ни је про пи са но да се во ђе-
ње по слов них књи га и са ста вља ње фи нан сиј ских 
из ве шта ја не мо же по ве ри ти прав ном ли цу или 
пред у зет ни ку ко ји ни су упи са ни у Ре ги стар пру жа-
ла ца ра чу но вод стве них услу га. Про пи си ва ње да се 
во ђе ње по слов них књи га и са ста вља ње фи нан сиј ских 
из ве шта ја мо же по ве ри ти су бјек ту ко ји је упи сан у Ре-
ги стар пру жа ла ца ра чу но вод стве них услу га, не мо же 
се ту ма чи ти и та ко да је За кон за бра нио по ве ра ва ње 
во ђе ња по слов них књи га и оним су бјек ти ма ко ји ни-
су упи са ни у Ре ги стар пру жа ла ца ра чу но вод стве них 
услу га. Ако је на ме ра за ко но дав ца би ла да за бра ни 
по ве ра ва ње во ђе ња по слов них књи га и са ста вља ње 
фи нан сиј ских из ве шта ја су бјек ти ма ко ји ни су упи са ни 
у Ре ги стар пру жа ла ца ра чу но вод стве них услу га, то је 
мо рао ја сно и пре ци зно да про пи ше од ред бом За ко на. 
У при лог то ме тре ба ис та ћи да ни ка зне ним од ред ба ма 
ни је про пи са на санк ци ја ако прав но ли це и пред у зет-
ник по ве ре во ђе ње по слов них књи га и са ста вља ње 
фи нан сиј ских из ве шта ја су бјек ту ко ји ни је упи сан у 
Ре ги стар пру жа ла ца ра чу но вод стве них услу га.

У ве зи са чла ном 16. За ко на, чла ном 57. став 
1. тач ка 10) За ко на про пи са на је нов ча на ка зна за 
при вред ни пре ступ за прав но ли це ако не по сту пи 
у скла ду са од ред ба ма чла на 16. За ко на. Нов ча не 
ка зне по истом осно ву су про пи са не и за од го вор но 
ли це у прав ном ли цу и за пред у зет ни ка.

Ка да је у пи та њу од ред ба чла на 16. став 1. ко јом је 
про пи са но да прав но ли це или пред у зет ник во ђе ње по-
слов них књи га и са ста вља ње фи нан сиј ских из ве шта ја 
мо же уго во ром у скла ду са за ко ном по ве ри ти прав-
ном ли цу или пред у зет ни ку ко ји је упи сан у Ре ги стар 
пру жа ла ца ра чу но вод стве них услу га, мо же се при ме ти-
ти да та од ред ба ни је им пе ра тив на, већ дис по зи тив на, 
да не за бра њу је по ве ра ва ње во ђе ња по слов них књи га 
и са ста вља ње фи нан сиј ских из ве шта ја и ли ци ма ко ја 
ни су упи са на у Ре ги стар пру жа ла ца ра чу но вод стве них 
услу га, па се за „не по сту па ње“ по тој од ред би, због 
та кве ње не прав не при ро де, не мо же при ме ни ти ка зна 
про пи са на од ред ба ма чла на 16. За ко на. Исти ар гу мент 
мо же се при ме ни ти и на од ред бу ста ва 2. чла на 16. 
За ко на, ко јом је про пи са но да по ве за на прав на ли ца 
мо гу по ве ри ти во ђе ње по слов них књи га и са ста вља-
ње фи нан сиј ских из ве шта ја свом по ве за ном прав ном 
ли цу. По ве ра ва ње во ђе ња по слов них књи га дру гом 
ли цу ко је ни је по ве за но ли це ни је, та ко ђе, из ри чи то 
за бра ње но, па се ка зна про пи са на за „не по сту па ње“ по 
чла ну 16. За ко на не мо же при ме ни ти ни на тај слу чај. 
За на ве де не слу ча је ве мо ра се при ме њи ва ти прав ни 
прин цип – да не ма ка зне за де ло ко је за ко ном ни је 
ин кри ми са но као ка жњи во („nullapoenasinelege“). 

На на ве де но ука зу је мо по себ но и за то што је 
прав на си гур ност за га ран то ва на чла ном 34. Уста ва 
Ре пу бли ке Ср би је, ко јим је про пи са но да се ни ко не 
мо же огла си ти кри вим за де ло ко је, пре не го што је 
учи ње но, за ко ном или дру гим про пи сом за сно ва ним на 
за ко ну ни је би ло пред ви ђе но као ка жњи во, ни ти му се 
мо же из ре ћи ка зна ко ја за то де ло ни је би ла пред ви ђе на. 
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Ка зна за не по сту па ње у скла ду са од ред ба ма чла на 
16. За ко на, мо же се при ме ни ти са мо на од ред бе ко ји ма 
су од ре ђе на де ла за бра ње на, а то су:

– од ред бе ста ва 3. ко ји ма је НБС и од ре ђе ним 
фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма ко је су на ве де не у том 
ста ву за бра ње но по ве ра ва ње во ђе ња по слов них књи га 
и са ста вља ње фи нан сиј ских из ве шта ја дру гим прав ним 
ли ци ма и пред у зет ни ци ма;

– од ред бе ста ва 4. ко ји ма је про пи са но да су бјект 
ко ји има ре ги стро ва ну пре те жну де лат ност за пру жа ње 
ра чу но вод стве них услу га ин тер ним ак том од ре ђу је 
ли це ко је је од го вор но за во ђе ње по слов них књи га и 
са ста вља ње фи нан сиј ских из ве шта ја за сва ког кли јен-
та ко јем се пру жа ју услу ге во ђе ња по слов них књи га 
и са ста вља ња фи нан сиј ских из ве шта ја. Ова од ред ба 
од но си се и на ли ца ко ја су упи са на у Ре ги стар пру жа-
ла ца ра чу но вод стве них услу га и на су бјек те ко ји ни су 
упи са ни у тај ре ги стар а има ју ре ги стро ва ну основ ну 
ши фру де лат но сти 69.20 – Ра чу но вод стве ни, књи го-
вод стве ни и ре ви зор ски по сло ви; по ре ско са ве то ва ње;

– од ред бе ста ва 5. ко ји ма је за бра ње но ли цу ко је 
је пра во сна жно осу ђе но на ка зну за тво ра за кри вич-
но де ло у Ре пу бли ци Ср би ји или стра ној др жа ви, да 
не мо же да оба вља по сло ве во ђе ња по слов них књи га 
и са ста вља ња фи нан сиј ских из ве шта ја, у скла ду са 
За ко ном и да оба вља дру ге по сло ве у обла сти ра чу-
но вод ства, утвр ђе не За ко ном.

2. Означавање финансијског извештаја  
„непотпуним“ ако је сачињен од стране  

лица које није уписано у Регистар пружалаца  
рачуноводствених услуга није у складу са Законом 

С об зи ром на то да се од ред ба За ко на о мо гућ но сти 
по ве ра ва ња во ђе ња по слов них књи га су бјек ти ма ко ји 
су упи са ни у Ре ги стар пру жа ла ца ра чу но вод стве них 
услу га при ме њу је пр ви пут на до ста вља ње и обе ло да-
њи ва ње го ди шњих фи нан сиј ских из ве шта ја АПР-у за 
2022. го ди ну, у Правилникуоусловимаиначинујавног
објављивањафинансијскихизвештајаивођењуРеги
страфинансијскихизвештаја („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 142/20 – у да љем тек сту: Пра вил ник), про пи-
са но је да „финансијскиизвештајкојинијесастављен
одстранеправноглицаилипредузетникауписаног
уРегистарпружалацарачуноводственихуслуга,а
обвезникјетомлицуодноснопредузетникуповерио
вођењепословнихкњигаисастављањефинансијског
извештајаусмислучлана16.став1.Закона,Реги
старбезодлагањатакавизвештајјавнообјављује
каонепотпунускладусачланом35.овогправилника
иотомеобавештаваобвезникапутемПосебногин
формационогсистема“.

Чла ном 35. Пра вил ни ка, про пи са но је да фи нан-
сиј ске из ве шта је у ко ји ма об ве зник ни је от кло нио 
утвр ђе не не до стат ке у скла ду са оба ве ште њем из чла-
на 26. овог пра вил ни ка, Аген ци ја јав но об ја вљу је на 
сво јој ин тер нет стра ни ци, као не пот пу не и ра чун ски 
не тач не по ис те ку ро ка за по сту па ње по том оба ве-
ште њу, а нај ка сни је до 30. сеп тем бра на ред не го ди не за 
по слов ну го ди ну ко ја је јед на ка ка лен дар ској, од но сно 
нај ка сни је у ро ку од шест ме се ци од ис те ка ро ка за 

до ста вља ње фи нан сиј ских из ве шта ја за прав на ли ца 
ко ја има ју по слов ну го ди ну раз ли чи ту од ка лен дар ске.

Тре ти ра ње фи нан сиј ског из ве шта ја „не пот пу ним“ 
са мо због то га што је са чи њен од стра не прав ног ли ца 
или пред у зет ни ка ко ји ни је упи сан у по се бан Ре ги стар 
пру жа ла ца ра чу но вод стве них услу га је су прот но од-
ред ба ма За ко на и пред ста вља не и сти ни то при ка зи ва-
ње и ква ли фи ко ва ње та квог фи нан сиј ског из ве шта ја. 
За пра во, де фи ни ци ја „пот пу ног“ и „не пот пу ног“ фи-
нан сиј ског из ве шта ја не по сто ји у За ко ну, па би по 
ло ги ци ства ри „не пот пу ни“ фи нан сиј ски из ве штај био 
онај ко ји не са др жи све про пи са не обра сце и пра те ћу 
до ку мен та ци ју уз фи нан сиј ске из ве шта је и у слу ча ју 
ка да у до ста вље ним обра сци ма и до ку мен та ци ји ни су 
са др жа ни сви про пи са ни по да ци. 

Ме ђу тим, обе ле жа ва ње као „не пот пун“ фи нан-
сиј ски из ве штај са мо због то га што га је са ста ви ло и 
под не ло прав но ли це и пред у зет ник ко ји ни је упи сан у 
Ре ги стар пру жа ла ца ра чу но вод стве них услу га, не од-
го ва ра фак тич ком ста њу и пред ста вља нео сно ван чин 
ети ке ти ра ња и ома ло ва жа ва ња ве ли ког бро ја су бје ка та 
(оних чи ји су из ве шта ји са ста вље ни и оних ко ји су их 
са ста ви ли). У том слу ча ју по ста вља се ло гич но пи та ње, 
а за што се и сви оста ли фи нан сиј ски из ве шта ји ко је су 
са ста ви ли за по сле ни у прав ном ли цу или код пред у-
зет ни ка не тре ти ра ју као „не пот пу ни“ јер не ви ди мо 
раз ли ку из ме ђу фи нан сиј ских из ве шта ја ко је је са ста-
ви ло за по сле но ли це, ко је мо жда и ни је ква ли фи ко ва но 
за тај по сао, у од но су на фи нан сиј ски из ве штај ко ји је 
са ста ви ло ли це за по сле но у при вред ном су бјек ту ко ји 
ни је упи сан у Ре ги стар пру жа ла ца ра чу но вод стве них 
услу га. Су прот но то ме, по ста вља се пи та ње на осно ву 
ко јих су чи ње ни ца до но си о ци Пра вил ни ка оце ни ли да 
се пот пу ним фи нан сиј ским из ве шта ји ма мо гу сма тра ти 
са мо фи нан сиј ски из ве шта ји ко је су са ста ви ли при вред ни 
су бјек ти ко ји су упи са ни у Ре ги стар пру жа ла ца ра чу но-
вод стве них услу га. Стру ка о то ме има са свим дру га чи је 
ми шље ње, што по твр ђу је ма ли број су бје ка та ко ји су до 
са да упи са ни у Ре ги стар пру жа ла ца ра чу но вод стве них 
услу га. Чи ње ни ца је да спо р не од ред бе За ко на ни су 
на и шле на по др шку ве ћи не ра чу но во ђа а не за до вољ ни 
су и мно ги ко ји су ус пе ли да се упи шу у тај Ре ги стар. 

У ци љу пре ва зи ла же ња кон фу зи је, дез ин фор ма ци-
ја и су бјек тив ног ту ма че ња спо р них од ре да ба За ко на о 
то ме ко мо же а ко не мо же да оба вља ра чу но вод стве не 
по сло ве и да пру жа ра чу но вод стве не услу ге, нео п ход но 
је да за ко но да вац што пре из вр ши из ме ну За ко на ко јом 
ће се ускла ђи ва ње прав них ли ца и пред у зет ни ка ко ји су 
ре ги стро ва ни за пру жа ње ра чу но вод стве них услу га са 
од ред ба ма За ко на про ду жи ти до кра ја 2023. го ди не. Тим 
од ла га њем би се ство ри ли усло ви да се пи та ње сти ца-
ња овла шће ња за пру жа ње ра чу но вод стве них услу га и 
услу га по ре ског са ве то ва ња уре ди бо ље и пре ци зни је 
на на чин ко ји би у су шти ни до при нео ква ли те ту фи-
нан сиј ског из ве шта ва ња, сни же њу тро шко ва по ре ске 
кон тро ле и по у зда ни јој на пла ти по ре за, у од но су на 
са да шње ре ше ње ко је ни је до бро и ко јим ни ко ни је 
за до во љан. Ка ко би ре као наш ве ли ки пе сник „нико
срећан,аникодовољан,никомиран,аникоспокојан“. 
Чи ње ни це упо зо ра ва ју да За кон сва ка ко тре ба ме ња ти.



 

АКТИВНОСТИ ПОСТАВЉАЊА И КОРИШћЕЊА СОЛАРНИХ 
ЕЛЕКТРАНА ИЗ АСПЕКТА КУПЦА – ПРОИЗВОЂАЧА

До но ше њем За ко на о ко ри шће њу об но вљи вих 
из во ра енер ги је („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 40/21 
– у да љем тек сту: За кон) и Уред бе о кри те ри ју ми ма, 
усло ви ма и на чи ну об ра чу на по тра жи ва ња и оба ве за 
из ме ђу куп ца – про из во ђа ча и снаб де ва ча („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 83/21 и 74/22 – у да љем тек сту: Уред-
ба), нор ма тив но је бли же уре ђе на област ко ри шће ња 
об но вљи вих из во ра енер ги је, из ме ђу оста лог, сун ца, 
од стра не ли ца ко ја има ју ста тус куп ца – про из во ђа ча. 
Сход но чла ну 2. За ко на, ко ри шће ње енер ги је из об но-
вљи вих из во ра пред ста вља јав ни ин те рес Ре пу бли ке 
Ср би је. На ве де но је још зна чај ни је у усло ви ма гло бал не 
енер гет ске кри зе (у сми слу не до стат ка ре сур са, зна чај-
ног по ве ћа ња це на елек трич не енер ги је на свет ском 
тр жи шту и по тен ци јал них уште да) и им пе ра ти ва за-
шти те жи вот не сре ди не.

Про из вод ња елек трич не енер ги је из соп стве них 
из во ра је је дан од на чи на сма ње ња тро шко ва, би ло да 
је реч о до ма ћин стви ма или о при вред ним су бјек ти ма. 
То ме у при лог иде и мо гућ ност су фи нан си ра ња уград ње 
со лар них па не ла од стра не Ми ни стар ства ру дар ства и 
енер ге ти ке, од но сно ло кал них са мо у пра ва, Ми ни стар-
ства при вре де и прет при ступ них фон до ва ЕУ – ИПА 
19. До дат но, 10. сеп тем бра ове го ди не сту пи ла је на 
сна гу Уред ба о усло ви ма, на чи ну и по ступ ку за да ва-
ње по љо при вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни 
на ко ри шће ње у не по љо при вред не свр хе („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 99/22). Чла ном 2. ове уред бе про пи-
са но је да се др жав но по љо при вред но зе мљи ште мо же 
да ти на ко ри шће ње, из ме ђу оста лог, за про из вод њу 
енер ги је ко ри шће њем об но вљи вих из во ра енер ги је 
сун ца, из град њом, од но сно по ста вља њем елек тра на 
на сун че ву енер ги ју са пра те ћом ин фра струк ту ром 
(објек ти со лар них па не ла, да ле ко во ди, дру ги објек ти 
у функ ци ји елек тра не, ра све та и др.) и опре ме за про-
из вод њу елек трич не енер ги је ко ри шће њем сун че ве 
енер ги је.

Има ју ћи у ви ду то да су про пи си у обла сти ко ри-
шће ња со лар не енер ги је ре ла тив но ско ри је до не ти, да 
су ак тив но сти ко је ова област об у хва та спе ци фич не 
по сво јој при ро ди и да у њи ма уче ству ју ли ца (би ло 
фи зич ка или прав на) ко ја има ју по се бан ста тус, не-
ми нов но се по ста вља пи та ње ре ле вант них по ре ских 
им пли ка ци ја. Оче ку је мо да се у на ред ном пе ри о ду 
од ре ђе на пи та ња до дат но уре де, при че му сма тра мо да 
тре ба узе ти у об зир и ши ри со ци о е ко ном ски кон текст 
и ци ље ве ко ји се же ле по сти ћи. 

У овом члан ку ба ви мо се пре вас ход но по ре ским 
им пли ка ци ја ма из аспек та ПДВ, ак ци за и по ре за 
на имо ви ну ак тив но сти ку па ца – про из во ђа ча ко је 
об у хва та ју на бав ку и по ста вља ње со лар них па не ла1 
и њи хо вог ко ри шће ња у ци љу соп стве не по тро шње 
и ис по ру ке елек трич не енер ги је. Овом при ли ком, 
у фо ку су су нам тзв. on-grid си сте ми, од но сно со-
лар на елек тра на са ста вље на од со лар них па не ла и 
ин вер то ра са пра те ћом опре мом ко ји се ве зу ју за 
ин ста ла ци ју објек та ко ји је при кљу чен на елек тро е-
нер гет ску мре жу2. 

Куп цем – про из во ђа чем3, у скла ду са чла ном 4. 
став 1. тач ка 23) За ко на, сма тра се крај њи ку пац ко ји 
је на уну тра шње ин ста ла ци је при кљу чио соп стве ни 
обје кат за про из вод њу елек трич не енер ги је из об-
но вљи вих из во ра енер ги је, при че му се про из ве де на 
елек трич на енер ги ја ко ри сти за снаб де ва ње соп-
стве не по тро шње, а ви шак про из ве де не елек трич не 
енер ги је ис по ру чу је у пре но сни си стем, ди стри бу-
тив ни си стем, од но сно за тво ре ни ди стри бу тив ни 

1 У прак си се че сто ко ло кви јал но ко ри сти тер мин „со лар ни па не ли“ 
ко ји за пра во пред ста вља ју ин те грал ни део со лар них елек тра на. 

2 Те ма овог члан ка ни су усло ви, од но сно пра те ће ак тив но сти у 
ве зи са ис пу ња ва њем усло ва за при кљу че ње на елек тро е нер-
гет ски си стем.

3 На по ми ње мо да се ово ли це не сма тра „про из во ђа чем“ из аспек та 
при ме не про пи са у овој обла сти. 
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си стем4. Крај њи ку пац је чла ном 2. став 1. тач ка 4) 
Уред бе де фи ни сан као прав но или фи зич ко ли це или 
пред у зет ник ко ји ку пу је елек трич ну енер ги ју за сво је 
по тре бе, од но сно за по тре бе до ма ћин ства. 

У скла ду са чла ном 58. За ко на, ку пац – про из во ђач 
има пра во, из ме ђу оста лог, да про из во ди (и скла ди-
шти) елек трич ну енер ги ју за соп стве ну по тро шњу, 
као и да ви шак про из ве де не елек трич не енер ги је 
ис по ру чи у пре но сни си стем, ди стри бу тив ни си стем, 
од но сно за тво ре ни ди стри бу тив ни си стем. Ово ли це 
је, сход но чла ну 169. За ко на о енер ге ти ци, уче сник на 
тр жи шту елек трич не енер ги је5. 

1. Набавка и постављање соларних панела

1.1.Применакритеријумаактивности
У прак си су че сте не до у ми це ка да је реч о на бав-

ци и по ста вља њу со лар них па не ла, у сми слу да ли се 
ова ак тив ност сма тра про ме том до ба ра и услу га из 
обла сти гра ђе ви нар ства за свр ху при ме не чла на 10. 
став 2. тач ка 3) 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: За кон о ПДВ). На и ме, Уред ба о кла си-
фи ка ци ји де лат но сти („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
54/10) не по ми ње тер мин „со лар ни па не ли“, док се 
по ста вља ње ин ста ла ци ја у згра да ма или дру гим гра-
ђе ви на ма за со лар не не е лек трич не ко лек то ре сма тра 
ак тив но сти ма у окви ру 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. Ге не рал но ре че но, со лар ни ко лек-
то ри слу же за про из вод њу то плот не енер ги је (не 
елек трич не енер ги је) на ба зи ап сор бо ва ња сун че вог 
зра че ња и нај че шће се ко ри сте у до ма ћин стви ма за 
гре ја ње, од но сно за гре ва ње (нпр. во де или про сто ра). 
За раз ли ку од со лар них ко лек то ра, со лар ни па не ли 
се ко ри сте за про из вод њу елек трич не енер ги је. С 
об зи ром на то да фо то на пон ски со лар ни па не ли про из-
во де јед но смер ну елек трич ну стру ју, исти се по ве зу ју 
са мре жним ин вер то ром (ко јим се елек трич на стру ја 
пре тва ра у на из ме нич ну) на елек тро е нер гет ски си стем. 
Овај си стем (са до дат ном опре мом и ин ста ла ци ја ма) 
чи ни за пра во со лар ну елек тра ну. Чла ном 5. За ко на 
де фи ни са но је да се елек тра на ма ко је ко ри сте об но вљи-
ве из во ре енер ги је сма тра ју, из ме ђу оста лог, со лар не 
елек тра не. На по ми ње мо да је Уред бом у чла ну 2. тач ка 
14) де фи ни сан про из вод ни обје кат као по стро је ње 
за про из вод њу елек трич не енер ги је из об но вљи вих 

4 Иден тич на де фи ни ци ја куп ца – про из во ђа ча са др жа на је у чла ну 
2. став 1. тач ка 34а За ко на о енер ге ти ци („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 145/14, 95/18 – др. за кон и 40/21) и у чла ну 2. став 1. 
тач ка 5) Уред бе (уз спе ци фич но сти ко је се од но се на стам бе ну 
за јед ни цу ко ја мо же да по ста не ку пац – про из во ђач елек трич не 
енер ги је стам бе не згра де у скла ду са овом уред бом).

5 Ви ше ин фор ма ци ја у ве зи са про це ду ром сти ца ња ста ту са куп-
ца – про из во ђа ча мо же се на ћи на: 

 https://www.eps.rs/lat/snab de va nje/Stra ni ce/ku pac-pro iz vo djac.aspx;
 https://elek tro di stri bu ci ja.rs/in dex.ph p/po stu pak-pri klju ce nja-na-dsee/

po stu pak-sti ca nja-sta tu sa-kup ca-pro iz vo dja ca/do ma cin stva-sa -di-
rekt nim-me re njem

 https://elek tro di stri bu ci ja.rs/in dex.ph p/po stu pak-pri klju ce nja-na-dsee/
po stu pak-sti ca nja-sta tu sa-kup ca-pro iz vo dja ca/objek ti-ko ji-ni su-do-
ma cin stva

из во ра енер ги је при кљу чен на уну тра шњу ин ста ла ци ју 
објек та куп ца – про из во ђа ча6.

Да ље, чла ном 144. За ко на о пла ни ра њу и из-
град њи („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 72/09, . . . и 
52/21) про пи са но је да се по себ на вр ста обје ка та мо-
же гра ди ти, од но сно од ре ђе ни ра до ви из во ди ти и без 
при ба вља ња ак та над ле жног ор га на. Пра вил ни ком о 
по себ ној вр сти обје ка та и по себ ној вр сти ра до ва за 
ко је ни је по треб но при ба вља ти акт над ле жног ор га-
на, као и вр сти обје ка та ко ји се гра де, од но сно вр сти 
ра до ва ко ји се из во де, на осно ву ре ше ња о одо бре њу 
за из во ђе ње ра до ва, као и оби му и са др жа ју и кон-
тро ли тех нич ке до ку мен та ци је ко ја се при ла же уз 
зах тев и по ступ ку ко ји над ле жни ор ган спро во ди 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 102/20, 16/21 и 87/21) 
по себ ним вр ста ма обје ка та, од но сно ра до ва за ко је 
ни је по треб но при ба вља ти акт над ле жног ор га на, 
из ме ђу оста лог, сма тра се по стро је ње ин ста ли са не 
сна ге до 50 kW за про из вод њу енер ги је из енер ги је 
сун ца за по тре бе крај њег куп ца ко ји сти че ста тус 
куп ца – про из во ђа ча у скла ду са про пи си ма ко ји ма 
се уре ђу је ко ри шће ње об но вљи вих из во ра енер ги је 
(члан 2. став 1. тач ка 4а)). На су прот на ве де ном, са гла-
сно са чла ном 3. став 2. тач ка 34) истог пра вил ни ка, 
по зах те ву ин ве сти то ра за из град њу по је ди них вр ста 
обје ка та, од но сно из во ђе ње од ре ђе них ра до ва, ор ган 
над ле жан за из да ва ње гра ђе вин ске до зво ле из да је ре-
ше ње о одо бре њу за из во ђе ње ра до ва за из град њу 
по стро је ња ин ста ли са не сна ге пре ко 50 kW за про из-
вод њу енер ги је из енер ги је сун ца за по тре бе крај-
њег куп ца ко ји сти че ста тус куп ца – про из во ђа ча 
у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је ко ри шће ње 
об но вљи вих из во ра енер ги је. 

На осно ву Пра вил ни ка о кла си фи ка ци ји обје ка-
та („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 22/15), ови објек ти 
се гру пи шу у ка те го ри ју Г – ин же њер ски објек ти, са 
кла си фи ка ци о ном озна ком 2302 – објек ти и опре ма 
за про из вод њу елек трич не енер ги је, нпр. хи дро е лек-
тра не, тер мо е лек тра не за угаљ, ну кле ар не елек тра не, 
елек тра не на ве тар. Сма тра мо да чи ње ни ца да у окви ру 
ове ка те го ри је ни су екс пли цит но по ме ну те со лар не 
елек тра не не ути че на њи хо ву ка те го ри за ци ју у кон-
крет ном слу ча ју (јер је на ве де но да то као при мер, а не 
„ко нач на“ ли ста обје ка та и опре ме об у хва ће не овом 
ка те го ри јом). 

Узи ма ју ћи у об зир на ве де но, сма тра мо да се из-
во ђе ње ра до ва ко ји се од но се на по ста вља ње по стро-
је ња/елек тра не за про из вод њу елек трич не енер ги је 
из енер ги је сун ца (со лар на елек тра на), као ак тив ност, 
кла си фи ку је у гру пу 42.22 – Из град ња елек трич них и 
те ле ко му ни ка ци о них во до ва. Пре ма на шем ми шље њу, 
на ве де но је у скла ду и са кла си фи ка ци јом ак тив но-
сти у окви ру ЕУ7. На по ми ње мо да је Кла си фи ка ци ја 

6 Уред ба не по ми ње тер мин „со лар на елек тра на“.
7 https://ec.eu ro pa.eu /eu ro stat/ra mon/no men cla tu res/in dex.cf m?Tar-

ge tUrl=DSP _NOM _DTL _VI EW&Str Nom=NA CE_RE V2&Str Lan-
gu a ge Co de=EN&IntPcKey=18508154&Int Key=18508214&Str-
Layout Co de=HI E RAR CHIC&Int Cur rent Pa ge=1
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де лат но сти у Ре пу бли ци Ср би ји пре у зе та стан дард на 
кла си фи ка ци ја де лат но сти ЕУ – NA CE Rev.28.

У скла ду са За ко ном о ПДВ, за про мет до ба ра и 
услу га из обла сти гра ђе ви нар ства ко ји об ве зник ПДВ 
из вр ши дру гом об ве зни ку ПДВ, од но сно ли цу из 
чла на 9. став 1. истог 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 
о ПДВ, ако је вред ност тог про ме та ве ћа од 500.000 
ди на ра, без ПДВ. Чл. 24–26. 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) бли же 
се уре ђу је шта се, у сми слу чла на 10. став 2. тач ка 3) 
За ко на о ПДВ, сма тра до бри ма и услу га ма из обла сти 
гра ђе ви нар ства.

Са ста но ви шта при ме не кри те ри ју ма ак тив но-
сти, сма тра мо да се из град ња по стро је ња за про-
из вод њу елек трич не енер ги је из енер ги је сун ца 
ко ју вр ши об ве зник ПДВ на ру чи о цу – об ве зни ку 
ПДВ од но сно ли цу из чла на 9. став 1. За ко на о ПДВ 
сма тра про ме том из обла сти гра ђе ви нар ства за 
свр ху при ме не чла на 10. став 2. тач ка 3) За ко на 
о ПДВ, као ак тив ност из гру пе 42.22 – Из град ња 
елек трич них и те ле ко му ни ка ци о них во до ва, ко ја је 
на ве де на у чла ну 24. став 1. тач ка 6) Пра вил ни ка 
о ПДВ. 

На рав но, и у овом слу ча ју при ме на чла на 10. став 
2. тач ка 3) За ко на о ПДВ је огра ни че на на ак тив но сти 
у то ку из во ђе ња ра до ва. Ак тив но сти ко је прет хо де 
овим ра до ви ма, при ме ра ра ди, из ра да идеј ног про-
јек та елек тро е нер гет ских ин ста ла ци ја, не мо же се 
сма тра ти спо ред ним про ме том уз про мет из обла сти 
гра ђе ви нар ства за свр ху при ме не по ме ну те од ред бе 
За ко на о ПДВ. 

По себ но тре ба би ти оба зрив ка да је реч о из-
град њи по си сте му „кључ у ру ке“, у ве зи са чи ме је 
Ми ни стар ство фи нан си ја (у да љем тек сту: МФИН) 
из да ло ви ше ми шље ња. Из вод из ре ла тив но ско ри је 
об ја вље ног ми шље ња под бр. 011-00-553/2022-04 од 
4.07.2022. го ди не на во ди мо у на став ку:

„(...)услучајукадајезакљученуговорпотзв.
принципу„кључуруке”али,независноодтога,обве
зникПДВиспостављаинвеститоруситуацијекоје
потписујенадзорниорган,сматраседаједаном
потписивањаситуацијеизвршенпромет,тј.дели
мичнаиспорука.Приликомиздавањарачунапооснову
потписанеситуације(чијајевредноствећаод500.000
динара,безПДВ)утврђујеседалијеречопромету
изобластиграђевинарстваусмислучлана10.став2.
тачка3)Закона,наосновутогадалиседеоуговореног
послаисказануситуацијисврставауактивности
наведенеуПравилнику,узприменуправилаоглавном
испоредномпромету.“

Дру гим ре чи ма, уко ли ко се вр ши из да ва ње при-
вре ме них си ту а ци ја, од но сно ра чу на, сва ка при вре ме на 
си ту а ци ја се сма тра по себ ним, од но сно де ли мич ним 

8 https://eur-lex.eu ro pa.eu /Le xU ri Serv/Le xU ri Serv.do ?ur i=OJ-
:L:2006:393:0001:0039:EN :PD F

про ме том, па се кон цепт глав не и спо ред не ис по ру ке 
при ме њу је на сва ку по је ди нач ну при вре ме ну си ту а-
ци ју, од но сно ра чун, а не на про је кат у це ли ни. 

Уко ли ко се за по је ди не ак тив но сти ан га жу ју по-
ди зво ђа чи (при ме ра ра ди, мон ти ра ње со лар них па не ла 
на кров ну кон струк ци ју објек та) за сва ку од ових ак-
тив но сти нео п ход но је утвр ди ти ис пу ње ност усло ва да 
би се про мет ко ји по ди зво ђач вр ши сма трао про ме том 
из обла сти гра ђе ви нар ства за свр ху при ме не чла на 10. 
став 2. тач ка 3) За ко на о ПДВ. 

1.2.ПравонаодбитакпретходногПДВ
На ру чи лац – об ве зник ПДВ, у свој ству по ре ског 

ду жни ка, ду жан је да об ра чу на ПДВ. Ово ли це има 
пра во на од би так прет ход ног по ре за под усло вом 
да је из вр шио об ра чун ПДВ и да ће ово по стро је ње 
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, од но сно 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. 

Има ју ћи у ви ду то да ку пац – про из во ђач (ин ве-
сти тор) по стро је ње ко ри сти за про из вод њу елек трич не 
енер ги је пре вас ход но за соп стве ну по тро шњу (за 
свр ху оба вља ња де лат но сти), при че му има мо гућ ност 
да ви шак ис по ру чи у елек тро е нер гет ски си стем, 
у од ре ђе ним си ту а ци ја ма би ће нео п ход но из вр ши ти 
по де лу прет ход ног по ре за на део на ко ји има пра во и 
део ко ји не ма пра во да од би је (на при мер, ка да је реч 
о об ве зни ци ма ПДВ ко ји вр ше про мет са и без пра ва 
на од би так прет ход ног по ре за).

1.3.Испорукафизичкомлицу(домаћинству)
илицукојенијеобвезникПДВ

Уко ли ко ис по ру ку вр ши ли це ко је је об ве зник 
ПДВ до ма ћин ству или ли цу ко је ни је об ве зник 
ПДВ, по ре ским ду жни ком сма тра се ли це ко је вр ши 
про мет, не за ви сно од вред но сти про ме та. Из во ђач 
је ду жан да об ра чу на ПДВ на ис по ру ку ко ју вр ши 
по сто пи од 20%. На по ми ње мо да у си ту а ци ји ка да 
је ку пац – про из во ђач (крај њи ку пац) фи зич ко ли-
це по сто ји оба ве за из да ва ња фи скал ног ра чу на 
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), с об зи ром на то да 
је реч о про ме ту на ма ло, од но сно про ме ту ко ји се 
вр ши фи зич ком ли цу и да ова ак тив ност не спа да у 
де лат но сти ко је су на ве де не 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). 

1.4.Обрачунпорезанаимовину
Има ју ћи у ви ду на ве де но, а по себ но да је у чла ну 

2. тач ка 14) Уред бе про из вод ни обје кат де фи ни сан 
као по стро је ње за про из вод њу елек трич не енер ги је 
из об но вљи вих из во ра енер ги је при кљу чен на уну-
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тра шњу ин ста ла ци ју објек та куп ца – про из во ђа ча, 
сма тра мо да је со лар на елек тра на не по крет ност, и као 
та ква пред мет по ре за на имо ви ну. 

На и ме, пре ма од ред би чла на 2. став 1. тач ка 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 имо ви ну се пла ћа на не по крет но сти ко је 
се на ла зе на те ри то ри ји Ср би је, и на ко ји ма, из ме ђу 
оста лог, об ве зник има пра во сво ји не. Не по крет но-
сти ма, у сми слу на ве де не за кон ске од ред бе, сма тра ју 
се, по ред зе мљи шта, и стам бе не, по слов не и дру ге 
згра де, ста но ви, по слов не про сто ри је, га ра же и дру ги 
над зем ни и под зем ни гра ђе вин ски објек ти, од но сно 
њи хо ви де ло ви.

Пре ма од ред би чла на 7. став 4. тач ка 3) ЗПИ, 
по ре ска осно ви ца за утвр ђи ва ње и пла ћа ње по ре за на 
имо ви ну, из ме ђу оста лог и за објек те за про из вод њу, 
пре нос и ди стри бу ци ју елек трич не енер ги је, осим 
тр го ви не и упра вља ња, је сте вред ност не по крет но сти 
ис ка за на у по слов ним књи га ма на по след њи дан по-
слов не го ди не об ве зни ка (књи го вод стве на вред ност). 
Да кле, куп ци – про из во ђа чи као об ве зни ци по ре за 
на имо ви ну ко ји во де по слов не књи ге у скла ду са 
про пи си ма Ре пу бли ке Ср би је, по ре ску осно ви цу 
за објек те за про из вод њу елек трич не енер ги је из 
об но вљи вих из во ра енер ги је (со лар не елек тра не) 
утвр ђу ју у ви си ни књи го вод стве не вред но сти (фер 
или са да шње вред но сти). Услов за при ме ну ова ко 
про пи са не по ре ске осно ви це је и да је об ве зник по себ-
но еви ден ти рао вред ност гра ђе вин ског зе мљи шта на 
ко јем се тај обје кат на ла зи и вред ност са мог објек та у 
сво јим по слов ним књи га ма. Ме ђу тим, пре ма од ред би 
чла на 7. ста ва 6. ЗПИ, ако об ве зник вред ност зе мљи шта 
и вред ност обје ка та из ста ва 4. тог чла на не ис ка зу-
је по себ но у сво јим по слов ним књи га ма, осно ви ца 
по ре за на имо ви ну за зе мљи ште и обје кат ко ји се на 
ње му на ла зи, као је дин стве ну це ли ну, чи ни вред ност 
зе мљи шта утвр ђе на у скла ду са ста вом 3. истог чла на 
уве ћа на за гра ђе вин ску вред ност објек та про це ње ну 
од стра не овла шће ног ве шта ка гра ђе вин ске стру ке са 
ста њем на по след њи дан по слов не го ди не об ве зни ка 
у те ку ћој го ди ни.

Куп ци – про из во ђа чи као по ре ски об ве зни ци 
ко ји не во де по слов не књи ге (фи зич ка ли ца) та ко ђе 
су об ве зни ци по ре за на имо ви ну по осно ву пра ва 
сво ји не на со лар ним елек тра на ма као објек ти ма за 
про из вод њу елек трич не енер ги је. По ре ски об ве зни-
ци ко ји не во де по слов не књи ге, по ре ску осно ви цу 
утвр ђу ју у скла ду са од ред ба ма чла на 6. ЗПИ, од но сно 
као про из вод укуп не по вр ши не објек та и про сеч не 
це не по ме тру ква драт ном про пи са ном за зо ну у ко-
јој се не по крет ност на ла зи, а у скла ду са од лу ка ма 
над ле жног ор га на ло кал не са мо у пра ве. Ов де тре ба 
има ти у ви ду од ред бу чла на 6б тач ка 6) ЗПИ, ко јом 
је уре ђе но раз вр ста ва ње обје ка та у од го ва ра ју ће 
гру пе у за ви сно сти од њи хо ве на ме не и пре ма ко јој 
је по слов ни обје кат згра да или дру ги над зем ни или 
под зем ни гра ђе вин ски обје кат, од но сно по се бан део 
објек та (ло кал, кан це ла ри ја и сл.), ко ји је на ме њен 
за оба вља ње де лат но сти. Има ју ћи у ви ду на ве де но, 

а по на шем ми шље њу, уко ли ко се со лар на елек тра на 
ко ри сти не са мо за про из вод њу елек трич не енер ги је 
за соп стве ну по тро шњу, већ се вр ши и ис по ру ка ви-
шка енер ги је снаб де ва чу, у том слу ча ју би се мо гло 
сма тра ти да об ве зник ко ји не во ди по слов не књи ге 
оба вља по слов ну де лат ност, што би да ље до ве ло до 
свр ста ва ња овог објек та у по слов не објек те и оба ве зу 
утвр ђи ва ња по ре за на имо ви ну на осно ву про сеч не 
це не за по слов не објек те. 

Ме ђу тим, по треб но је да на гла си мо да се над ле-
жно Ми ни стар ство фи нан си ја ни је до са да из ја сни ло 
пи са ним пу тем о овом пи та њу, та ко да сва ка ко тре ба 
оче ки ва ти да се то уско ро до го ди, а по себ но има ју ћи 
у ви ду ак ту ел ну при ме ну За ко на и Уред бе.

2. Испорука електричне енергије

2.1.ПравилауобластиопорезивањаПДВ
испорукеелектричнеенергије

Ис по ру ка елек трич не енер ги је сма тра се про ме-
том до ба ра сход но чла ну 4. став 2. За ко на о ПДВ. У 
скла ду са чла ном 14. став 1. тач. 4) и 5) За ко на о ПДВ, 
про мет се сма тра из вр ше ним да ном:

– очи та ва ња, од но сно на дру ги на чин утвр-
ђи ва ња ста ња, у скла ду са за ко ном, из ме ђу оста лог, 
елек трич не енер ги је, чи ја се ис по ру ка вр ши пре ко 
пре но сне, тран спорт не и ди стри бу тив не мре же, ли цу 
из чла на 11. став 1. тач ка 4) истог за ко на, у ци љу об-
ра чу на ис по ру ке. По ме ну том од ред бом је де фи ни са но 
ме сто про ме та до ба ра као ме сто у ко јем при ма лац, 
из ме ђу оста лог, елек трич не енер ги је чи ја се ис по ру ка 
вр ши пре ко пре но сне, тран спорт не и ди стри бу тив не 
мре же, а ко ји је ова до бра на ба вио ра ди да ље про да-
је, има се ди ште или стал ну по слов ну је ди ни цу ко ји ма 
се до бра ис по ру чу ју; 

– очи та ва ња ста ња при мље не елек трич не 
енер ги је, у ци љу об ра чу на по тро шње. 

По ре ски ду жни ком (од но сно ли цем ко је је ду жно 
да из вр ши об ра чун ПДВ и об ра чу на ти ПДВ пла ти) сма-
тра се об ве зник ПДВ ко ји вр ши опо ре зи ви про мет. 
Из у зет но од на ве де ног, сход но чла ну 10. став 2. тач ка 
4) За ко на о ПДВ, по ре ски ду жник је 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.

2.2.Испорукаелектричнеенергијеодстране
купца–произвођачакојинијеобвезникПДВ
У скла ду са чла ном 3. Уред бе, ако је ку пац – 

про из во ђач до ма ћин ство или стам бе на за јед ни ца, 
снаб де вач је ду жан да из вр ши об ра чун пу тем тзв. 
не то ме ре ња и да оба ве зе са куп цем – про из во ђа чем 
уре ди пу тем уго во ра о пот пу ном снаб де ва њу са не то 
ме ре њем. Не то ме ре ње је на чин об ра чу на не то елек-
трич не енер ги је, при ко јем се ви шком ис по ру че не 
елек трич не енер ги је, у то ку јед ног ме се ца, ума њу је 
ко ли чи на не то елек трич не енер ги је у то ку на ред-
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ног об ра чун ског пе ри о да. Не то елек трич на енер ги ја 
пред ста вља раз ли ку укуп не пре у зе те и укуп не ис по-
ру че не елек трич не енер ги је куп ца – про из во ђа ча у 
пре но сни, ди стри бу тив ни, од но сно за тво ре ни ди стри-
бу тив ни си стем у то ку јед ног ме се ца, утвр ђе не у kWh 
на осно ву очи та ва ња бро ји ла елек трич не енер ги је и 
утвр ђу је се по вре ме ни ма при ме не та ри фа за ак тив ну 
енер ги ју за себ но у скла ду са овом уред бом.

Пре у зе та елек трич на енер ги ја је елек трич на 
енер ги ја ко ју пре у зме ку пац – про из во ђач из елек тро-
е нер гет ског си сте ма, док је ис по ру че на елек трич на 
енер ги ја она ко ју обје кат за про из вод њу елек трич не 
енер ги је из об но вљи вих из во ра (од но сно ку пац – про-
из во ђач) ис по ру чи у елек тро е нер гет ски си стем. 

При ме ном ме то де не то ме ре ња ко ли чи на пре у-
зе те елек трич не енер ги је се „пре би ја“ са ко ли чи ном 
ис по ру че не елек трич не енер ги је (по је ди нач но – по 
та ри фа ма). Уко ли ко је ку пац – про из во ђач ис по ру чио 
ве ћу ко ли чи ну (у од но су на пре у зе ту) у прет ход ном 
пе ри о ду ви шак се ко ри сти за ума ње ње об ра чу на тог 
не то ме ре ња у на ред ном об ра чун ском пе ри о ду. 

У скла ду са чла ном 59. ст. 3. и 4. За ко на, пе ри од 
за по рав на ње по тра жи ва ња и оба ве за из ме ђу куп ца – 
про из во ђа ча и снаб де ва ча је јед на го ди на и за вр ша ва 
се 1. апри ла. Ис те ком об ра чун ског пе ри о да ку пац 
– про из во ђач не ма пра во на по тра жи ва ња за ис по ру-
че ни „ви шак“ (ни у сми слу пре би ја ња, од но сно не то 
ме ре ња, ни у сми слу пра ва на фи нан сиј ску на док на ду), 
од но сно ви шак елек трич не енер ги је се мо же пре не ти 
на на ред не об ра чун ске пе ри о де у окви ру по ме ну тог 
пе ри о да за по рав на ње по тра жи ва ња и оба ве за из ме ђу 
куп ца – про из во ђа ча и снаб де ва ча.

Ако ку пац – про из во ђач ни је до ма ћин ство или 
стам бе на за јед ни ца, снаб де вач са куп цем – про из во-
ђа чем при ме њу је си стем тзв. не то об ра чу на уза јам-
них по тра жи ва ња и оба ве за. Уред бом је не то об ра чун 
де фи ни сан као на чин об ра чу на не то елек трич не 
енер ги је, при ко јем се вред ност ви шка пре да те елек-
трич не енер ги је, у то ку јед ног ме се ца, об ра чу на ва и 
на пла ћу је на осно ву уго во ра из ме ђу куп ца – про из во-
ђа ча и снаб де ва ча. Овај ме тод об ра чу на под ра зу ме ва 
да се вред но сти9 пре у зе те и ис по ру че не елек трич не 
енер ги је, у то ку јед ног об ра чун ског пе ри о да об ра чу-
на ва ју на осно ву овог уго во ра, за себ но по ре ле вант ној 
та ри фи, до ви си не пре у зе те елек трич не енер ги је. 
Дру гим ре чи ма, снаб де вач у ра чу ну за елек трич ну 
енер ги ју вред ност пре у зе те елек трич не енер ги је од 
стра не куп ца –про из во ђа ча ума њу је за вред ност ис-
по ру че не елек трич не енер ги је (до ко ли чи не пре у зе те 
елек трич не енер ги је). На по ми ње мо да се вред но сти 
пре у зе те и ис по ру че не елек трич не енер ги је об ра чу на-
ва ју пре ма це на ма ко је су пред ви ђе не Уго во ром10. У 
слу ча ју да је ко ли чи на ис по ру че не елек трич не енер-
ги је ве ћа од ко ли чи не пре у зе те елек трич не енер ги је 
у об ра чун ском пе ри о ду, ви шак (об ра чу нат по сва кој 
та ри фи по на о соб) се пре но си у на ред ни об ра чун ски 

9 Не ко ли чи ну.
10  Це не се уго ва ра ју по себ но за ис по ру че ну, од но сно за пре у зе ту 

елек трич ну енер ги ју за ви шу и ни жу та ри фу. 

пе ри од, у kWh (и ко ри сти за свр ху не то об ра чу на у 
на ред ном пе ри о ду). 

Ли це ко је ни је об ве зник ПДВ, на рав но, не об-
ра чу на ва ПДВ на ис по ру че ну елек трич ну енер ги ју 
у елек тро е нер гет ски си стем. Оба ве зу об ра чу на ПДВ, 
на ис по ру че ну елек трич ну енер ги ју од стра не куп ца 
– про из во ђа ча у овом слу ча ју, не ма ни при ма лац, од-
но сно снаб де вач. Ме ђу тим, ов де се по ста вља пи та ње 
да ли ће ли це ко је ни је еви ден ти ра ни об ве зник ПДВ 
мо ћи, од но сно има ти оба ве зу да из вр ши еви ден ти ра ње 
за оба ве зу пла ћа ња ПДВ. 

Пре ма чла ну 8. став 1. За ко на о ПДВ, по ре ски 
об ве зник је ли це (би ло фи зич ко би ло прав но) ко је 
са мо стал но оба вља про мет до ба ра и услу га у окви ру 
оба вља ња де лат но сти. Под де лат но шћу се под ра зу ме ва 
трај на ак тив ност про из во ђа ча, тр гов ца или пру жа о ца 
услу га у ци љу оства ри ва ња при хо да, укљу чу ју ћи и 
де лат но сти екс пло а та ци је при род них бо гат ста ва, по-
љо при вре де, шу мар ства и са мо стал них за ни ма ња11. У 
скла ду са чла ном 38. став 1. За ко на о ПДВ, об ве зник 
ко ји је у прет ход них 12 ме се ци оства рио уку пан про-
мет ве ћи од 8.000.000 ди на ра ду жан је да, нај ка сни је 
до ис те ка пр вог ро ка за пре да ју пе ри о дич не по ре ске 
при ја ве, под не се еви ден ци о ну при ја ву над ле жном 
по ре ском ор га ну.

Као при мар но се по ста вља пи та ње да ли ку пац 
– про из во ђач оба вља про мет до ба ра у окви ру оба вља-
ња де лат но сти у ци љу оства ри ва ња при хо да на 
кон ти ну и ра ној осно ви. И ако је пр вен стве на на ме ра 
ли ца да по тре бе за елек трич ном енер ги јом за до во-
љи из соп стве не про из вод ње елек трич не енер ги је, 
оно ко ри сти ди стри бу тив ну мре жу за пре да ју ви шка 
про из ве де не елек трич не енер ги је12 тре ћем ли цу на 
кон ти ну и ра ној осно ви. 

До дат но, ми шље њем МФИН, бр. 011-00-
01099/2021-04 од 13.12.2021. го ди не по твр ђе но је да се 
ис по ру ка елек трич не енер ги је од стра не куп ца – снаб-
де ва ча – об ве зни ка ПДВ сма тра опо ре зи вим про ме том: 

„Запрометелектричнеенергијеодстране
обвезникаПДВкупца–произвођачаобвезникуПДВ
–снабдевачу,порескидужникјепрималац(обвезник
ПДВ–снабдевач),собзиромнатодајеречоелек
тричнојенергијинабављенојрадидаљегпромета.“

Са мим тим, ку пац – про из во ђач (не за ви сно од 
то га да ли је еви ден ти ра ни об ве зник ПДВ или ни-
је) има ста тус ли ца ко је вр ши опо ре зи ви про мет. У 
скла ду са на ве де ним, сма тра мо да има осно ва да се 
за у зме став да уко ли ко је ку пац – про из во ђач оства рио 
уку пан про мет ве ћи од 8.000.000 ди на ра, ду жан је 
да се еви ден ти ра у си стем ПДВ. Ме ђу тим, по ста вља 
се пи та ње шта би се узе ло у об зир за свр ху об ра чу на 
укуп ног про ме та за ову свр ху. Сма тра мо да би у овом 
слу ча ју тре ба ло узе ти у об зир вред ност елек трич не 
енер ги је ко ја се ис по ру чу је у елек тро е нер гет ски си стем. 

11  О кри те ри ју ми ма за сти ца ње ста ту са по ре ског об ве зни ка де-
таљ но смо пи са ли у члан ку „Критеријумизастицањестатуса
порескогобвезника“ко ји смо об ја ви ли у ПС 18/21.

12  Ка ко је де фи ни са но, из ме ђу оста лог, и За ко ном о енер гет ској 
ефи ка сно сти („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 40/21);
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Ме ђу тим, и ту се по ста вља пи та ње на чи на про це не 
оства ре ног укуп ног про ме та (при ме ра ра ди, ко ја би 
се ме то до ло ги ја при ме њи ва ла у слу ча ју ка да је реч о 
си сте му не то ме ре ња или не то об ра чу на). 

На по ми ње мо да тре ба узе ти у об зир и од ред бу 
чла на 32. став 4. 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) пре ма 
ко јој се обвeзником по ре за на при ход од са мо стал не 
де лат но сти сма тра, из ме ђу оста лих, фи зич ко ли це ко-
је je об ве зник ПДВ као и сва ко дру го фи зич ко ли це 
ко је оба вља де лат ност не за ви сно од то га да ли је та 
де лат ност ре ги стро ва на (од но сно, ово ли це има ста тус 
пред у зет ни ка дру гог ли ца). 

Оче ку је мо да у на ред ном пе ри о ду над ле жно Ми-
ни стар ство фи нан си ја за у зме ста во ве у ве зи са по ре-
ским ста ту сом ку па ца – про из во ђа ча и, с тим у ве зи, 
оба ве за ма ко ја су ова ли ца ду жна да ис пу не. 

Снабдевач,обвезникПДВ вр ши об ра чун ПДВ 
на осно ви цу у ко ју ула зи, из ме ђу оста лог, вред ност 
пре у зе те елек трич не енер ги је (од но сно елек трич не 
енер ги је ко ју је снаб де вач ис по ру чио куп цу – про из-
во ђа чу), не за ви сно од то га да ли се при ме њу је си стем 
не то об ра чу на или не то ме ре ња. 

На и ме, у кон крет ном слу ча ју, су штин ски до ла зи 
до раз ме не до ба ра из ме ђу снаб де ва ча и куп ца – про-
из во ђа ча. У том сми слу, ку пац – про из во ђач вр ши 
про мет елек трич не енер ги је снаб де ва чу (не за ви сно 
од чи ње ни це да ли је ку пац – про из во ђач об ве зник 
ПДВ или не) и снаб де вач та ко ђе вр ши про мет елек-
трич не енер ги је куп цу – про из во ђа чу. Ако се на кна да 
или део на кна де не оства ру је у нов цу, већ у об ли ку 
про ме та до ба ра и услу га, осно ви цом се сма тра тр жи-
шна вред ност тих до ба ра и услу га на дан њи хо ве 
ис по ру ке, без ПДВ, у скла ду са чла ном 17. став 5. 
За ко на о ПДВ. До дат но, сход но од ред би чла на 47. 
став 2. Пра вил ни ка о ПДВ, ако се на кна да оства ру-
је де лом у нов цу, а де лом у до бри ма или услу га ма, 
осно ви цом се сма тра збир нов ча ног из но са и тр жи-
шне вред но сти до ба ра или услу га ко ји се до би ја ју 
на име де ла на кна де на дан њи хо вог про ме та, у ко ји 
ни је укљу чен ПДВ. 

С об зи ром на то да у кон крет ној си ту а ци ји на кна-
ду за пре у зе ту елек трич ну енер ги ју снаб де вач оства-
ру је де ли мич но у об ли ку про ме та до ба ра (ис по ру ци 
елек трич не енер ги је од стра не куп ца – про из во ђа ча 
по уго во ре ној це ни) и нов ча ном из но су у ви си ни 
раз ли ке13, по ре ску осно ви цу чи ни, из ме ђу оста лог, 
вред ност пре у зе те елек трич не енер ги је од стра не 
куп ца – про из во ђа ча. Ка да је реч о об ра чу ну при-
ме ном си сте ма не то ме ре ња, у осно ви цу за об ра чун 
ПДВ ула зи вред ност пре у зе те елек трич не енер ги је 
(без ума ње ња за из вр ше ну ис по ру ку елек трич не 
енер ги је од стра не куп ца – про из во ђа ча). У ве зи са 
овим пи та њем, МФИН је у по ме ну том ми шље њу 
на ве ло сле де ће:

„(...)кодиспорукеелектричнеенергијеодстра
необвезникаПДВ–снабдевачакупцу–произвођачу,

13  Што се при ме њу је у си сте му не то об ра чу на.

основицазаобрачунавањеПДВутврђујесезаукупно
испоручену14електричнуенергијуутврђенуочита
вањемстањауциљуобрачунапотрошње.Основицу
заобрачунавањеПДВзапрометелектричнеенергије
одстранеснабдевачакупцу–произвођачучиниукупан
износнакнадекојиобвезникПДВ–снабдевачприма
илитребадапримизатајпромет,безПДВ,укон
кретномслучајузбиризносанакнадекојасенаплаћује
уновцуиизносатржишневредностиелектричне
енергијекојујекупац–произвођачиспоручиообве
зникуПДВ–снабдевачу,безПДВ.“

2.3.Испорукаелектричнеенергијеодстране
купца–произвођачаобвезникаПДВ

Као што смо прет ход но на ве ли, сход но чла ну 
10. став 2. тач ка 4) За ко на о ПДВ, по ре ски ду жник 
је при ма лац елек трич не енер ги је ко ја се ис по ру-
чу је 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 
из вр шен од стра не дру гог об ве зни ка ПДВ. Дру гим 
ре чи ма, за ис по ру ку елек трич не енер ги је од стра не 
куп ца – про из во ђа ча об ве зни ка ПДВ дру гом об ве зни ку 
ПДВ, по ре ски ду жник је при ма лац – снаб де вач и он 
вр ши об ра чун ПДВ. 

Не за ви сно од чи ње ни це да је по ре ски ду жник 
при ма лац елек трич не енер ги је, ку пац – про из во ђач 
(об ве зник ПДВ) има оба ве зу да из да ра чун у скла-
ду са За ко ном о ПДВ и Пра вил ни ком о ПДВ у ко јем 
на во ди на по ме ну о од ред би За ко на о ПДВ на осно ву 
ко је ни је об ра чу нат ПДВ – члан 10. став 2. тач ка 4).

Уко ли ко се про мет вр ши од стра не су бјек та при-
ват ног сек то ра су бјек ту јав ног сек то ра, по сто ји оба ве-
за из да ва ња елек трон ске фак ту ре сход но За ко ну о 
елек трон ском фак ту ри са њу („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 44/21 и 129/21). 

У скла ду са чла ном 23. Уред бе, над ле жни опе ра тор 
си сте ма очи та ва мер не уре ђа је и по дат ке до ста вља, 
у про пи са ним ро ко ви ма, снаб де ва чу ко ји има за кљу-
чен уго вор о пот пу ном снаб де ва њу са не то ме ре њем 
или не то об ра чу ном са куп цем – про из во ђа чем, и то 
по дат ке о:

1. Пре у зе тој елек трич ној енер ги ји од стра не куп-
ца – про из во ђа ча;

2. Ис по ру че ној елек трич ној енер ги ји од стра не 
куп ца – про из во ђа ча.

Из аспек та За ко на о ПДВ, с об зи ром на то да 
снаб де вач, об ве зник ПДВ рас по ла же по да ци ма о 
ис по ру че ној елек трич ној енер ги ји од стра не куп-
ца – про из во ђа ча, ово ли це има мо гућ ност да из да 
до ку мент о об ра чу ну про пи сан чла ном 43. истог за-
ко на за про мет ко ји вр ши ку пац – про из во ђач. Овим 
чла ном про пи са но је да се ра чу ном из чла на 42. став 
1. За ко на о ПДВ сма тра и до ку мент о об ра чу ну ко ји 
из да је об ве зник као при ма лац до ба ра и услу га, ко јим 

14  Сма тра мо да се ов де ми сли на пре у зе ту елек трич ну енер ги ју 
од стра не куп ца – про из во ђа ча.
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се об ра чу на ва на кна да за про мет до ба ра и услу га, уз 
ис пу ње ње сле де ћих усло ва:

1. Об ве зник – при ма лац до ба ра и услу га има 
пра во да ис ка же ПДВ у ра чу ну;

2. Из ме ђу об ве зни ка ко ји из да је и об ве зни ка ко ји 
при ма до ку мент о об ра чу ну по сто ји са гла сност да 
об ра чун про ме та до ба ра и услу га из вр ши при ма лац 
до ба ра и услу га;

3. До ку мент о об ра чу ну је до ста вљен об ве зни ку 
ко ји је ис по ру чио до бра или услу гу;

4. Об ве зник ко ји је ис по ру чио до бра и услу ге се 
пи сме но са гла сио са ис ка за ним ПДВ, осим у слу ча ју 
ка да тај об ве зник ни је по ре ски ду жник за ис по ру че-
на до бра и пру же не услу ге у скла ду са овим за ко ном.

Сма тра мо да се, ка да је реч о ис по ру ци елек трич не 
енер ги је од стра не куп ца – про из во ђа ча – об ве зни ка 
ПДВ, мо же из да ти до ку мент о об ра чу ну у скла ду са 
на ве де ним чла ном, под усло вом да об ра чун про ме та 
елек трич не енер ги је вр ши снаб де вач (што ово ли це и 
вр ши). Пре по ру ка је да се ово пи та ње уре ди уго во ром 
из ме ђу ових ли ца. 

У скла ду са на ве де ним, снаб де вач – об ве зник ПДВ 
из да је ра чун за про мет ко ји вр ши куп цу про из во ђа чу, 
док ку пац – про из во ђач – об ве зник ПДВ из да је ра чун 
за ис по ру ку елек трич не енер ги је ко ји вр ши снаб де ва чу, 
што је и по твр ђе но у по ме ну том ми шље њу:

„ОбвезникПДВ–снабдевач,односнообвезник
ПДВкупац–произвођачдужанједазапрометелек
тричнеенергијеиздарачунускладусаЗПДВиППДВ.

Поредтоганапомињемо,подационаведеним
прометимаисказујусеуОбрасцуПОПДВуодговара
јућимделовимапредвиђенимзаисказивањеподатака
опрометимакојисевршеузнакнаду.“

Као што смо прет ход но об ја сни ли, снаб де вач, по-
ред ра чу на ко ји из да је за свој про мет, има мо гућ ност 
да из да и до ку мент о об ра чу ну за ис по ру ку ко ју је из-
вр шио ку пац – про из во ђач об ве зник ПДВ. До дат но је 
пи та ње да ли се овај до ку мент о об ра чу ну мо же сла ти 
кроз си стем елек трон ских фак ту ра. Пре ма са да шњем 
ре ше њу, си стем елек трон ских фак ту ра не по др жа ва 
мо гућ ност из да ва ња до ку мен та о об ра чу ну15. У ци љу 
по јед но ста вље ња, сма тра мо да би би ло при хва тљи-
во да се као при лог уз ра чун ко ји снаб де вач до ста вља 
куп цу – про из во ђа чу до ста ви и до ку мент о об ра чу ну 
(као по се бан до ку мент). Ме ђу тим, овај при ступ мо же 
би ти упи тан из раз ло га што у овом слу ча ју ни је реч о 
пра те ћој до ку мен та ци ји ко ја се од но си на про мет ко ји 
вр ши снаб де вач, већ о по себ ном ра чу ну за про мет ко ји 
вр ши ку пац – про из во ђач16.

15  Срп ским стан дар дом елек трон ског фак ту ри са ња SRPS EN 
16931-1:2019/A2:2020 пред ви ђе но је тзв. „са мо и зда ва ње“ 
елек трон ске фак ту ре, али ова функ ци о нал ност за са да ни је 
им пле мен ти ра на. 

16  Чла ном 6. 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 
и 46/22) да та је мо гућ ност из да ва о ци ма елек трон ских фак ту ра 

Не за ви сно од чи ње ни це да ли ку пац – про из во-
ђач из да је ра чун за из вр ше ну ис по ру ку елек трич не 
енер ги је или снаб де вач овом ли цу до ста вља до ку мент 
о об ра чу ну, ку пац – про из во ђач – об ве зник ПДВ у 
Обра сцу ПОПДВ ис ка зу је по дат ке о из вр ше ном про-
ме ту (вред но сти ис по ру че не елек трич не енер ги је) у 
по љу 3.4 – ПрометзакојиобвезникПДВкојиврши
тајпрометнијепорескидужник,осимизпоља3.3. 
По да ци о пре у зе тој елек трич ној енер ги ји (од но сно 
о из но су осно ви це и об ра чу на тог ПДВ) се ис ка зу ју, 
на осно ву ра чу на снаб де ва ча, у по љу 8а.2 – Добраи
услуге,осимдобараизпоља8а.1у ко ло ни за оп шту 
сто пу.

2.4.Обрачунакцизе
У скла ду са чла ном 2. став 1. тач ка 7) За ко на о 

ак ци за ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 22/01, . . . и 
53/21) ак ци зом се опо ре зу је, из ме ђу оста лог, елек трич на 
енер ги ја за крај њу по тро шњу. Крај њом по тро шњом 
елек трич не енер ги је, у скла ду са чла ном 40и истог 
за ко на, сма тра се ис по ру ка крај њим куп ци ма у Ре-
пу бли ци Ср би ји, укљу чу ју ћи и по тро шњу елек трич не 
енер ги је од стра не снаб де ва ча за соп стве не по тре бе, 
об ра чу на та на осно ву очи та ва ња по тро шње пре ко 
мер них уре ђа ја на ме сти ма при мо пре да је елек трич не 
енер ги је, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је област 
енер ге ти ке. Сход но чла ну 40ј истог за ко на, об ве зник 
ак ци зе је ли це ко је се, у скла ду са за ко ном ко јим 
се уре ђу је област енер ге ти ке, сма тра снаб де ва чем 
елек трич не енер ги је. Чла ном 186. став 2. За ко на о 
енер ге ти ци снаб де ва чем се сма тра енер гет ски су бјект 
ко ји има ли цен цу за оба вља ње де лат но сти снаб де ва-
ња. Истим за ко ном у чла ну 2. тач ка 68) снаб де ва ње 
елек трич ном енер ги јом је де фи ни са но као про да ја 
елек трич не енер ги је куп ци ма за њи хо ве по тре бе или 
ра ди пре про да је. 

Сход но чла ну 40л За ко на о ак ци за ма, снаб де вач 
елек трич ном енер ги јом об ра чу на ва ак ци зу на елек-
трич ну енер ги ју на осно ву из да тих ра чу на, од но сно 
на осно ву об ра чу на по тро шње елек трич не енер ги је за 
соп стве не по тре бе, у об ра чун ском пе ри о ду. У скла ду 
са чла ном 2. Пра вил ни ка о на чи ну и по ступ ку об ра чу-
на ва ња и пла ћа ња ак ци зе на елек трич ну енер ги ју за 
крај њу по тро шњу („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 76/15, 
. . . и 75/19) об ве зник ак ци зе на елек трич ну енер ги ју 
је снаб де вач елек трич не енер ги је ка да снаб де ва крај-
њег куп ца, као и ка да исту обез бе ђу је за соп стве не 
по тре бе, док је крај њи ку пац прав но или фи зич ко 
ли це или пред у зет ник ко ји ку пу је елек трич ну енер ги ју 
за сво је по тре бе, у скла ду са За ко ном о енер ге ти ци 
(члан 2. тач ка 31)). Да ље, об ве зник ак ци зе об ра чу на ва 
ак ци зу на елек трич ну енер ги ју у по ре ском об ра чун-
ском пе ри о ду на осно ву из да тих ра чу на ка да снаб де-
ва крај њег куп ца по осно ву уго во ра о снаб де ва њу 
крај њих ку па ца у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је 
област енер ге ти ке, од но сно на осно ву об ра чу на по-

да уз њих мо гу при ло жи ти и пра те ћу и дру гу до ку мен та ци ју 
ко ја је зна чај на за из да ва о ца, при ма о ца или дру ге за ин те ре со-
ва не стра не (нпр. при вре ме не си ту а ци је).
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тро шње елек трич не енер ги је ка да обез бе ђу је исту 
за соп стве не по тре бе. Ра чун ко ји об ве зник ак ци зе 
из да је крај њем по тро ша чу за ис по ру че ну, од но сно 
про це ње ну ис по ру ку елек трич не енер ги је, са др жи, 
из ме ђу оста лог, еле мен те за об ра чун ак ци зе као што 
су осно ви ца за об ра чун ак ци зе и из нос об ра чу на те 
ак ци зе. У по ме ну том ми шље њу МФИН се, из ме ђу 
оста лог, на во ди:

„(...)уконкретномслучају,кадајеуговорном
односуснабдевачаелектричнеенергијеикупца–про
извођача,односнокрајњегкупцакојијенаунутрашње
инсталацијеприкључиосопствениобјекатзапро
изводњуелектричнеенергијеизобновљивихизвора
енергије,причемусепроизведенаелектричнаенергија
користизаснабдевањесопственепотрошње,авишак
произведенеелектричнеенергијепредајеупреносни
систем,дистрибутивнисистем,односнозатворени
дистрибутивнисистемикористидистрибутивну/
преноснумрежузапредајувишкапроизведенеипре
узимањеелектричнеенергијекадамуњеговапроиз

водњаниједовољнадазадовољисопственепотребе,
основицузаобрачунакцизе,преманашеммишљењу,
чиниценаукупноиспорученеелектричнеенергије
снабдевачакупцу–произвођачуукојусеурачунавају
свитрошковикојисудиректновезанизаиспоручену
електричнуенергију,укључујућиитрошковекојине
зависеодпотрошњеелектричнеенергије,каоина
кнадазаподстицајповлашћенихпроизвођачаелек
тричнеенергије,ускладусазакономкојимсеуређује
енергетика,асагласнонаведенимпрописимакојима
сеуређујеобластакциза.“

Об ра чу на та ак ци за се ура чу на ва у осно ви цу за 
об ра чун ПДВ за ис по ру ку елек трич не енер ги је ко ју 
вр ши снаб де вач.

Ли це ко је има ста тус куп ца – про из во ђа ча не 
сма тра се об ве зни ком ак ци зе, од но сно ни је ду жно да 
вр ши об ра чун и пла ћа ње ак ци зе на елек трич ну енер-
ги ју ко ју је про из вео за соп стве не по тре бе, од но сно 
ис по ру чио у ди стри бу тив ни си стем.



 

ПРАВО НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА  
ПО ОСНОВУ ФИСКАЛНИХ РАЧУНА

Чла ном 198. став 4. 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 но је 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 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). Не дво сми сле но, циљ ове 
од ред бе је био ускла ђи ва ње одредaбa За ко на о ПДВ, 
од но сно Пра вил ни ка о ПДВ са За ко ном 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). Ме ђу тим, у прак си се че сто 
ја вља ју не до у ми це у ве зи са ис прав ним ту ма че њем 
ре ле вант них пра ви ла ко ја се од но се на при зна ва ње 
пра ва на од би так прет ход ног по ре за по осно ву при-
мље них фи скал них ра чу на (у да љем тек сту: ФР), о 
че му пи ше мо у на став ку тек ста1. 

На по ми ње мо да се оче ку ју из ме не, из ме ђу оста-
лог, За ко на о ПДВ и Пра вил ни ка о ПДВ ко јим ће се 
из вр ши ти до дат на уса гла ша ва ња и пре ци зи ра ња пра-
ви ла у овој обла сти. 

1. Суштински и формални услови 
Пра во на од би так прет ход ног по ре за је фун да-

мен тал ни прин цип у обла сти опо ре зи ва ња ПДВ2 чи ји 
је циљ тзв. не у трал ност, у сми слу да „те рет“ по ре ског 
оп те ре ће ња сно си крај њи по тро шач. У скла ду са чла-
ном 28. За ко на о ПДВ, пра во на од би так прет ход ног 
по ре за об ве зник ПДВ мо же да оства ри уко ли ко:

1 О ре ле вант ним пи та њи ма из ове обла сти пи са ли смо, та ко ђе, у 
прет ход ним бро је ви ма „При вред ног са вет ни ка“.

2 Што се на гла ша ва у ве ћем бро ју пре су да до не тих од стра не 
Европ ског су да прав де (нпр. у пре су да ма бр. C-285/11, C-18/13, 
C-518/14, C-516/14 итд.)

1. На ба вље на до бра, од но сно при мље не услу ге 
ко ри сти или ће их ко ри сти ти за про мет са пра-
вом на од би так прет ход ног по ре за (про мет ко ји је 
опо ре зив ПДВ, про мет за ко ји у скла ду са чла ном 24. 
За ко на о ПДВ је осло бо ђен пла ћа ња ПДВ или про мет 
ко ји је из вр шен 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), и

2. По се ду је ра чун (или дру ги до ку мент ко ји слу-
жи као ра чун) об ве зни ка ПДВ – прет ход ног уче сни ка 
у про ме ту ко ји је из дат у скла ду са За ко ном о ПДВ. 

Дру гим ре чи ма, у за ви сно сти од свр хе на бав-
ке, ку пац – об ве зник ПДВ сти че пра во на од би так 
прет ход ног по ре за прак тич но од мо мен та об ра чу на 
ПДВ од стра не ли ца ко је му је из вр ши ло про мет. Да 
би оства рио ово пра во, у фор мал ном сми слу, ку пац 
мо ра по се до ва ти ра чун из дат у скла ду са За ко ном о 
ПДВ. Ра чун из дат у скла ду са За ко ном о ПДВ тре ба 
ту ма чи ти на на чин да исти:

1. Са др жи све еле мен те, од но сно по дат ке про пи са-
не чла ном 42. За ко на о ПДВ и ре ле вант ним чла но ви ма 
Пра вил ни ка о ПДВ, као и

2. Да су ови по да ци тач ни, од но сно ис прав ни3. 
Као што смо на ве ли на по чет ку тек ста, чла ном 198. 

Пра вил ни ка о ПДВ ФР, 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 да љем тек сту: ЕФУ), у скла ду са 
за ко ном ко јим се уре ђу је фи ска ли за ци ја, сма тра се 
ра чу ном у сми слу За ко на о ПДВ. Дру гим ре чи ма, ФР 
за про мет, од но сно ФР за при мље ни аванс сма тра ју се 
ра чу ном из аспек та при ме не За ко на о ПДВ, од но сно 
пра ва на од би так прет ход ног по ре за, уз услов да исти 
са др жи по да так о ПИБ-у при ма о ца фи скал ног ра чу на. 

3 Шта се сма тра гре шком у из да том ра чу ну и по сту пак ко ји се 
од но си на ис прав ку по гре шно ис ка за них по да та ка де таљ ни је 
смо об ра ди ли у члан ку „Исправкагрешака–кад,коикако?“ 
ко ји смо об ја ви ли у ПС 10/22.
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У овом слу ча ју, а у скла ду са чла ном 180а Пра вил ни-
ка о ПДВ, ФР не мо ра да са др жи оста ле по дат ке из 
чла на 42. став 4. За ко на о ПДВ и Пра вил ни ка о ПДВ, 
а 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. У прак си се ја вља ју 
не до у ми це ка да је реч о прак тич ној при ме ни на ве де-
них од ре да ба у од ре ђе ним си ту а ци ја ма, пре вас ход но 
ка да ФР не са др жи све ис прав не по дат ке или ка да се 
мо же сма тра ти да ни је из дат у скла ду са про пи си ма о 
фи ска ли за ци ји по дру гом осно ву. 

1.1.Правонаодбитакпретходногпорезауколико
исказаниподациуФРнисутачни

Не спор но је да се ра чу ном не сма тра ФР ко ји 
не са др жи ПИБ при ма о ца, об ве зни ка ПДВ у скла ду 
са Пра вил ни ком о ПДВ. Та ко ђе, ФР у ко јем је ис ка зан 
по гре шан об ра чун ПДВ (при ме ра ра ди, услед при ме не 
по гре шне по ре ске сто пе) не мо же се сма тра ти ра чу-
ном из аспек та пра ва на од би так прет ход ног по ре за. 

Од ред бом чла на 198. став 6. Пра вил ни ка о ПДВ, 
да та је мо гућ ност об ве зни ку ПДВ да из да и тзв. го-
то вин ски ра чун, с тим што у овом слу ча ју у ра чу ну 
мо ра би ти ис ка зан по да так о укуп ном из но су на кна де 
за про мет (са ПДВ), као и по да так о бро ју фи скал ног 
ра чу на. На осно ву овог ра чу на не мо же се оства ри ти 
пра во на од би так прет ход ног по ре за, од но сно њи ме се 
не мо же „за ме ни ти“ по гре шно из да ти ФР. Прак тич но, 
мо гућ ност из да ва ња овог до ку мен та је да та ис кљу-
чи во у си ту а ци ји ка да је за про мет до ба ра и услу га 
из дат ФР 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 о ПДВ. У ве зи са при ме ном ове од ред бе 
МФИН је из не ло став у свом ми шље њу бр. 011-00-
01137/2021-04 од 31. мар та 2022. го ди не у сми слу да 
из да ва ње ра чу на ко ји са др жи ПИБ прав ног ли ца, при 
че му исти ни је на ве ден у ФР, не би би ло ис прав но (са 
ста но ви шта из да ва о ца ра чу на):

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

По на шем ми шље њу, свр ха овог ра чу на је ис ка зи-
ва ње по да та ка ко ји су зна чај ни за ли це ко ме је про мет 
из вр шен, а ко ји ни су ис ка за ни на ФР. Об ве зник фи ска-
ли за ци је не ма оба ве зу из да ва ња овог до ку мен та, већ 
по треб не по дат ке мо же ис ка за ти и у са мом ФР, што 
се на во ди и у сле де ћем ми шље њу МФИН бр. 011- 00-
00518/2022-04 од 24. ју на 2022. го ди не: 

„Какосуприликомрегистрацијевозилапрема
прописимакојирегулишуобластрегистрацијемо
торнихиприкључнихвозилапотребнииподацикоји
нисусадржаниуфискалномрачуну,каконаводитеу

допису(нпр.доказовласништву,марка,типвозила,
бројшасије,бројмотораидр.),сматрамодаобве
зникфискализацијепоредфискалнограчуна,може
издатиидругидокументкојибисадржаонаведе
неподаткеовозилу,акојисупоступајућеморгану
неопходниуодлучивањуприликомвођењапоступка
регистрацијевозила.

Напомињемодасвигоренаведениподацимогуби
тисадржаниуфискалномрачунуупољузарекламу.“

У си ту а ци ји ка да је об ве зник ПДВ из дао ФР ко ји 
са др жи не тач не по дат ке, од но сно исти ни је из дат у 
скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је фи ска ли за ци-
ја, при че му је из дао и ра чун у скла ду са чла ном 42. 
За ко на о ПДВ, по на шем ми шље њу, при ма лац овог 
ра чу на има пра во на од би так прет ход ног по ре за 
(под прет по став ком да је из дат у скла ду са ре ле вант-
ним од ред ба ма За ко на о ПДВ, од но сно Пра вил ни ка 
о ПДВ). По сту па ју ћи на овај на чин, ли це ко је вр ши 
про мет ду гу је ПДВ и по осно ву из да тог ФР и ра чу на 
у скла ду са чла ном 42. За ко на о ПДВ. 

По ста вља се су штин ско пи та ње – шта зна чи ра чун 
из дат у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је фи ска-
ли за ци ја ка да је реч о гре шка ма при ли ком ис ка зи ва ња 
по да та ка ко ји ни су зна чај ни за утвр ђи ва ње ли ца 
ко ме је про мет из вр шен или сам об ра чун ПДВ. 
По ме ну тим ми шље њем од 31. мар та 2022. го ди не је, 
из ме ђу оста лог, на ве де но:

„Прематоме,услучајуиздавањарачунасапо
грешимначиномплаћањапотребнојепоништити
рачунтакоштосеиздајерачунрефундацијакоји
референциратенапретходноиздатирачункојије
биосанеисправнимначиномплаћања,иукомеупољу
IdКупцанаводитеПИБвашекомпаније,анаконтога
сеиздајерачунпродаја.Тимесерачунзапоништа
вањеразликујеодкласичнограчунарефундацијеу
комејеизвршеновраћањеновца.Истијепоступаки
услучајуиздавањарачунабезПИБакупца,тј.издаје
серачунрефундацијасареференцирањемна„погре
шно“издатирачун,аупољуIdКупцауписујетеПИБ
вашекомпаније.“

Дру гим ре чи ма, да ли је про це ду ру по ни шта-
ва ња ФР и из да ва ња но вог ФР по треб но спро во ди ти 
уко ли ко је из дат ФР ко ји са др жи гре шку, не за ви сно 
од чи ње ни це о ко јем ти пу гре шке је кон крет но реч? 

Сма тра мо да се ФР ко ји са др жи гре шку, при 
че му се иста не од но си на по да так о при ма о цу 
ра чу на, од но сно не ути че на об ра чун ПДВ, мо же 
сма тра ти ра чу ном из аспек та пра ва на од би так 
прет ход ног по ре за.

У су прот ном, по сло ва ње при вред них су бје ка та се 
зна чај но оте жа ва и „оп те ре ћу је“ фор мал но сти ма ко је 
ни су су штин ски зна чај не, ни ти за пра ви лан об ра чун 
ПДВ, ни ти за при зна ва ње пра ва на од би так прет ход ног 
по ре за. У при лог на ве де ном иде и чи ње ни ца да је са мим 
ЗФ про пи са на ка зна уко ли ко об ве зник фи ска ли за ци је 
из да ФР ко ји не са др жи оба ве зне про пи са не по дат ке 
или са др жи не ис прав не по дат ке ко ји су зна чај ни за 
ви си ну по ре ске оба ве зе. Од но сно сам ЗФ пре кр ша јем 
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не сма тра ис ка зи ва ње не ис прав них по да та ка ко ји не 
ути чу на об ра чун ПДВ. До дат ни ар гу мент у при лог 
на ве де ном је чи ње ни ца да је ов де реч о по да ци ма ко ји 
се ина че не сма тра ју оба ве зним на ра чу ну у скла ду са 
чла ном 42. За ко на о ПДВ и ре ле вант ним од ред ба ма 
Пра вил ни ка о ПДВ, па са мим тим не ути чу на ис прав-
ност об ра чу на ПДВ. Сма тра мо да уко ли ко об ве зник 
ПДВ ис пу ња ва су штин ске усло ве за при зна ва ње пра ва 
на од би так, оба ве за ис пу ња ва ња слич них фор мал них 
зах те ва не би тре ба ло да до ве де об ве зни ке ПДВ до 
прак тич не не из во дљи во сти да ово пра во и ре а ли зу ју 
(би ло због то га што це на нео п ход них про це ду ра и 
ад ми ни стра ци је пре ва зи ла зи ре ал не ко ри сти, би ло из 
раз ло га што из да ва лац ФР од би ја да по сту пи на на чин 
опи сан у по ме ну том ми шље њу МФИН). 

При мер 1: 

Об ве зник ПДВ, ма ло про да вац, из дао је ФР куп
цу – об ве зни ку ПДВ са ис ка за ним на чи ном пла ћа ња 
„плат на кар ти ца“ уме сто „го то ви на“. Да ли ку пац има 
пра во на од би так прет ход ног по ре за с об зи ром на то 
да овај ФР са др жи гре шку?

На осно ву прет ход но на ве де ног, сма тра мо да 
гре шка у ФР ко ја се од но си на на чин пла ћа ња куп ца 
не ути че на пра во на од би так прет ход ног по ре за. 

При мер 2:

Об ве зник ПДВ – ма ло про да вац је при ли ком кре
и ра ња ФР на чи нио гре шку ко ја се од но си на ши фру 
кон крет ног ар ти кла чи ји је про мет из вр шен. Да ли се 
у овом слу ча ју из да ти ФР мо же сма тра ти ра чу ном из 
аспек та пра ва на од би так прет ход ног по ре за?

Има ју ћи у ви ду то да се у овом слу ча ју гре шка 
од но си на по да так о пред ме ту опо ре зи ва ња, сма тра
мо да се овај ФР не мо же сма тра ти ра чу ном за свр ху 
оства ри ва ња пра ва на од би так прет ход ног по ре за 
(не за ви сно од чи ње ни це да ли је про мет ар ти кла ко ји 
је ис ка зан на ра чу ну и ар ти кла чи ји је про мет за и ста 
из вр шен опо ре зив истом по ре ском сто пом или не).

Ка да је реч о ис прав ном на чи ну ис ка зи ва ња по-
да та ка у ФР за при мље ни аванс, сма тра мо да ни је 
ну жно да се уна пред опре де ли на ме на аван сно пла ће-
них сред ста ва за сва ку кон крет ну вр сту ро бе, од но сно 
услу ге, под усло вом да се ра ди о до бри ма, од но сно 
услу га ма чи ји је про мет опо ре зив истом (оп штом 
или по себ ном) ПДВ сто пом. На ве де но је по твр ђе но 
и ми шље њем МФИН бр. 401-00-03022/2022-04 од 28. 
апри ла 2022. го ди не:

„Кадајеречовашемпитањукојесеодносина
исказивањеподатакаоартиклимазакојејеизвр
шеноавансноплаћањеуфискалномрачунузааванс,
указујемодаобвезникфискализацијенемораутом
фискалномрачунудаприкажедетаљнуспецификаци
јуартикалазакојејеизвршеноавансноплаћање,већ
можедаунесебројпредрачунаилиуговоранаоснову
којегјекупацизвршиоаванснууплату.“

1.2.Правонаодбитакпретходногпореза
уколиконијеиздатФР,атребалоједабуде

издатускладусаЗФ

У си ту а ци ји ка да об ве зник ПДВ не из да ФР, 
већ ра чун у скла ду са чла ном 42. За ко на о ПДВ, 
сма тра мо да при ма лац – об ве зник ПДВ ис пу ња ва 
фор мал ни услов за оства ри ва ње пра ва на од би-
так прет ход ног по ре за.

На и ме, чла ном 28. став 2. овог за ко на је про пи-
са но да пра во на од би так прет ход ног по ре за об ве зник 
ПДВ мо же да оства ри, из ме ђу оста лог, ако по се ду је 
ра чун из дат од стра не дру гог об ве зни ка у про ме ту 
о из но су прет ход ног по ре за, у скла ду са За ко ном о 
ПДВ. На по ми ње мо да овим чла ном ни је про пи са на 
оба ве зна фор ма ра чу на (за свр ху оства ри ва ња пра-
ва на од би так), већ се ра чу ном на чел но сма тра сва ки 
до ку мент ко ји слу жи као ра чун из дат у скла ду са 
За ко ном о ПДВ. ИздатускладусаЗаконом, по на шем 
ми шље њу, тре ба ту ма чи ти на на чин да је овај до ку мент 
из дат у мо мен ту на стан ка по ре ске оба ве зе или на кон 
тог мо мен та (у скла ду са чла ном 16. За ко на о ПДВ), 
као и да са др жи све про пи са не по дат ке. На ве де но је 
у скла ду са ста вом из не тим у ми шље њу МФИН бр. 
011-00-00797/2022-04 од 5. сеп тем бра 2022. го ди не:

„Правонаодбитакпретходногпореза,уконкрет
номслучају,настранипримаоцауслуге–обвезника
ПДВнезависиодтогадалијеобвезникПДВпримио
фискалнирачун.Узиспуњењеосталихусловаутвр
ђенихпрописимакојимасеуређујепорезнадодату
вредност,правонапретходниПДВсеможеоствари
типоосновусвакогдокументакојииспуњавауслове
дасесматраПДВрачуном.“

 Уко ли ко на кнад но об ве зник фи ска ли за ци је из да 
ФР (ко јим за ме њу је прет ход но из да ти ра чун), по ста вља 
се пи та ње да ли и по ко јем осно ву об ве зник ПДВ – 
при ма лац ра чу на, од но сно ФР мо же оства ри ти пра во 
на од би так прет ход ног по ре за. На и ме, у тој си ту а ци ји 
из да тим ФР прак тич но се за ме њу је прет ход но из да ти 
ра чун. У ци љу ис прав ке ПДВ (об ра чу на тог у ини ци-
јал но из да том ра чу ну) ли це ко је је из да ло ра чун тре ба 
да при ба ви до ку мент при ма о ца ра чу на – об ве зни ка 
ПДВ или ли ца ко је има пра во на ре фак ци ју ПДВ у ко-
јем је на ве де но да ПДВ ис ка зан у пр во бит но из да том 
ра чу ну ни је ко ри шћен као прет ход ни по рез, од но сно 
да за тај из нос ПДВ ни је под нет зах тев за ре фак ци ју 
ПДВ. На рав но, у овом слу ча ју не по сто ји оба ве за да 
се у ФР на во ди на по ме на да се тим ра чу ном за ме њу је 
прет ход но из дат ФР. 

Ме ђу тим, да ли при ма лац – об ве зник ПДВ има 
пра во на прет ход ни по рез по осно ву из да тог ФР са 
за ка шње њем?

1.3.Правонаодбитакпретходногпорезауколико
јеиздатФРсазакашњењем

У скла ду са чла ном 6. став 1. ЗФ об ве зник фи-
ска ли за ци је ду жан је да у мо мен ту про ме та на ма ло, 
од но сно на пла те аван са за бу ду ћи про мет на ма ло, 
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из да ФР пре ко ЕФУ, што је по твр ђе но и сле де ћим 
ми шље њем МФИН:

„Собзиромнатодасеплаћањем,ускладуса
одредбомчлана2.став1.тачка10)Закона,сматра
измиривањеобавезазаизвршенипрометдобараили
услугаутренуткуиздавањафискалнограчунаго
товином,инстанттрансферомодобрења,чеком,
платномкартицом,надругибезготовинскиначини
сл.,односноавансноизмиривањеобавезазабудући
прометдобараилиуслуга,кадакупацупотпуности,
односноделомизмирујесвојуобавезупремапродавцу
–обвезникуфискализацијепреизвршеногпрометана
мало,продавац–обвезникфискализациједужанједа
изда(фискални)рачунзааванс.“(ми шље ње МФИН 
бр. 401-00-03022/2022-04 од 28. апри ла 2022. го ди не)

У слу ча ју аван сног ФР ис ка зу је се, из ме ђу оста-
лог, и по да так о да ту му ка да су сред ства пре не та на 
ра чун об ве зни ка фи ска ли за ци је. Сход но чла ну 11. став 
5. 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 ФР) аван сни 
ФР 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. 

При мет но је да су про пи си у обла сти фи ска ли за-
ци је „стро жи ји“ ка да је у пи та њу мо ме нат у ко јем је 
об ве зник ЗФ ду жан да из да ФР у од но су на про пи се у 
обла сти опо ре зи ва ња ПДВ. До не кле раз ли чи та пра ви ла 
и има ју сми сла, узи ма ју ћи у об зир и раз ли чит пред-
мет уре ђи ва ња ЗФ и За ко на о ПДВ. Ово пи та ње се не 
по ста вља ка да је реч о про ме ту ко ји се вр ши у са мом 
ма ло про дај ном објек ту (уз од ре ђе не из у зет ке), већ код 
пру жа ња услу га фи зич ким ли ци ма (пре вас ход но ван 
ма ло про дај ног објек та). С тим у ве зи МФИН је из да ло 
ви ше ми шље ња:

„...кадајеупитањуиздавањефискалнограчуна
услучајукадајепрометостваренданакојисесматра
нераднимданомилиданакадазапосленизакуподавца
користеколективнигодишњиодмор,односнодана
кадарадеодкуће,обавезаевидентирањапромета
настајеутренуткупрометанамало.Примерара
ди,акојезакупнинаодређенананивоукалендарског
месеца,прометуслугесматрасеизвршенимпослед
његданамесеца,независноодтогаштосеплаћање
закупниневршидопетогумесецузапретходниме
сец.“ (ми шље ње МФИН, бр. 011-00-00306/2022-04 од 
23. ма ја 2022. го ди не)

„Уколикоутренуткуевидентирањапромета
прекоелектронскогфискалногуређајаобвезникуфи
скализацијенијепознататачнавредностпружене
услуге,евидентирасепроцењениизноспружене
услугеиздавањемфискалнограчунаПромет/Продаја.
Накнадно,кадаутврдитачанизносвредностинаве
денеуслугеобвезникфискализацијевршикорекцију
већевидентираногпрометаускладусапрописима
офискализацији.“ (ми шље ње МФИН, бр. 011-00-
00797/2022-04 од 5. сеп тем бра 2022. го ди не)

„...кадасекорисникууслуга–гоступружају,
осимстандарднихуслугаидругеуслугепожељиго

ста,итоодмоментапочеткаборавкадоокончања
боравкауугоститељскомобјекту,чимесеостварује
потпунаиинтегрисанаугоститељскауслуга,обвезник
фискализацијекојипружатаконаведенеуслуге,ду
жанједапрекоелектронскогфискалногуређајаизда
фискалнирачун,итоумоментуокончањаборавка
гостауугоститељскомобјекту.Обвезникфискали
зацијеутомслучајуиздајефискалнирачункојиусеби
садржисвепруженеуслуге.“ (ми шље ње МФИН, бр. 
011-00-00542/2022-04 од 15. ју на 2022. го ди не)

Ме ђу тим, об ве зни ку ПДВ – при ма о цу ра чу на 
оспо ри ће се пра во на од би так прет ход ног по ре-
за по осно ву ФР ко ји је из дат са за ка шње њем у 
сми слу ЗФ. 

Сма тра мо да је ти ме об ве зник ПДВ у објек тив но 
не по вољ ни јем по ло жа ју, из аспек та пра ва на од би так 
прет ход ног по ре за, у по ре ђе њу са си ту а ци јом ка да ис-
по ру чи лац – об ве зник ПДВ не ма оба ве зу из да ва ња ФР. 

На по ми ње мо да уко ли ко је за про мет до ба ра и 
услу га за ко ји се из да је ФР из вр ше но аван сно пла ћа ње:

1) у пот пу но сти – фи скал ни ра чун за про мет се 
не сма тра ра чу ном у сми слу За ко на о ПДВ;

2) де ли мич но – фи скал ни ра чун за овај про мет 
не сма тра се ра чу ном у сми слу За ко на о ПДВ у де лу 
пла ће ног аван са.

Дру гим ре чи ма, уко ли ко је за из вр ше ни про мет у 
пот пу но сти на пла ће на на кна да уна пред, од но сно пре 
из вр ше ног про ме та, ФР или дру ги ра чун ко ји је из дат 
за аванс сма тра се ра чу ном у сми слу За ко на о ПДВ. 
Уко ли ко об ве зник ПДВ из вр ши на пла ту де ла на кна-
де пре из вр ше ног про ме та, ФР за из вр ше ни про мет 
се сма тра ра чу ном али са мо у де лу на кна де ко ја ни је 
на пла ће на аван сно, док ће се ФР или дру ги ра чун ко ји 
је из дат за аван сно пла ће ну на кна ду сма тра ти ра чу ном 
из аспек та За ко на о ПДВ (у сми слу пра ва на од би так 
прет ход ног по ре за). На ве де но им пли ци ра да уко ли ко 
при ма лац до ба ра, од но сно услу га не ко ри сти прет ход-
ни по рез по осно ву ФР за аванс (без об зи ра по ко јем 
осно ву) ово ли це не ма пра во на од би так прет ход ног 
по ре за об ра чу на тог на це ло куп ну на кна ду, без ПДВ 
по осно ву из вр ше ног про ме та, од но сно из да тог ФР за 
из вр ше ни про мет. 

У скла ду са чла ном 165. Пра вил ни ка о ПДВ, 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. Ме ђу тим ка да 
је реч о из да ва њу ФР за при мље ни аванс ово пра ви ло 
се не при ме њу је, што про ис ти че из од ред би ЗФ. У 
ве зи са на ве де ним МФИН је из да ло ви ше ми шље ња:

„1.3.Акосевршипрометнамало–продајадо
бара,кодкојесеобавезаизмирујеплатномкартицом,
аобвезникфискализацијејенаплатиоукупанизнос
накнадеданакојијеранијиодданапрометадоба
ра,обвезникфискализацијеиздајефискалнирачунза
аванснаданнакојинаплатионакнадуифискални
рачунзапрометдобаранаданизвршеногпромета.
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1.4.Акосевршипрометнамало–продајадоба
ра,кодкојесеобавезаизмирујеплатномкартицом,а
обвезникфискализацијејенаплатиодеонакнадедана
којијеранијиодданапрометадобараидеонакнаде
данакојијекаснијиоддатумапрометадобара,об
везникфискализацијеиздајефискалнирачунзааванс
наданнакојијенаплатиодеонакнадепреизвршеног
прометадобараифискалнирачунзапрометдобара
наданизвршеногпромета.

Напомињемо,акоjeобвезникфискализацијевише
путанаплатиодеонакнадепреизвршеногпромета,
дужанједапоосновусвакенаплатеиздарачунза
аванс...

2.3.Акосевршипрометнамало–продајадобара,
закојисеобавезаизмирујечековимакодкојихсукао
договоренидатумииздавањачекованаведенидатуми
ранијиоддатумапрометадобараидатумикаснији
оддатумапрометадобара,обвезникфискализације
издајефискалнирачунзааванспоосновусвакогчека
кодкојегјекаодоговоренидатумиздавањанаведен
датумранијиоддатумапрометаифискалнирачун
запрометдобаранаданизвршеногпромета...“
(ми шље ње МФИН, бр. 401-00-03022/2022-04 од 28. 
апри ла 2022. го ди не)

„Акојетзв.претплатничкиуговорзакљученза
периодјун2022.године,акорисникизвршиоуплату
7.јуна2022.године,обвезникфискализациједужан
једаиздафискалнирачунАвансПродајанаданкада
јеизвршенанаплата,анајкаснијенаредноградног
дана(7.јуна,односно8.јуна2022.године).Обвезник
фискализацијезапрометуслугеиздајефискалнира
чунПрометПродајадана30.јуна2022.године.“ 
(ми шље ње МФИН, бр. 011-00-427/2022-04 од 18. ма ја 
2022. го ди не)

Уко ли ко се ФР не из да у скла ду са на ве де ним 
пра ви ли ма (већ се, при ме ра ра ди, на кнад но из да је-
дан ФР ко јим би се об у хва ти ла сва из вр ше на аван сна 
пла ћа ња), исти се не мо же сма тра ти ис прав ним из 
аспек та пра ва на од би так прет ход ног по ре за. Та ко ђе, 
у прак си се мо же де си ти да у истом да ну бу де из дат 
и ФР по осно ву при мље не аван сне упла те (прет ход-
ног да на) и по осно ву из вр ше ног про ме та. На рав но, 
у овом слу ча ју при ма лац – об ве зник ПДВ фор мал но 
има пра во на од би так прет ход ног по ре за и по осно ву 
аван сног ФР и ФР за из вр ше ни про мет (у де лу на кна де 
ко ја ни је на пла ће на аван сно). 

1.4.Правонаодбитакпретходногпореза
уколикојеиздатФР,причемунијепостојала

обавезаиздавањаФР
У прак си се по ста вља и пи та ње да ли се мо же 

оства ри ти пра во на од би так прет ход ног по ре за у си-
ту а ци ји ка да је из дат ФР а за то ни је по сто ја ла оба ве за 
у скла ду са ЗФ и 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). Сма тра мо да у овом слу ча ју при ма лац ра-
чу на – об ве зник ПДВ има пра во на од би так прет-
ход ног по ре за. На и ме, чи ње ни цу да об ве зник ПДВ у 

од ре ђе ним си ту а ци ја ма не ма оба ве зу да еви ден ти ра 
про мет пре ко ЕФУ, од но сно из да је ФР, не тре ба ту-
ма чи ти на на чин да ово ли це не ма пра во да из да је 
ФР за про мет ко ји вр ши. 

Сход но на ве де ном, ФР ко ји из да је ли це по 
свом на хо ђе њу (у сми слу да исти ни је ду жан да 
из да у скла ду са ЗФ) сма тра се ра чу ном у сми слу 
За ко на о ПДВ.

При мер 3:

Фо то сту дио – об ве зник ПДВ је ан га жо ван од 
стра не прав ног ли ца, та ко ђе об ве зни ка ПДВ за сни
ма ње ре клам ног ма те ри ја ла. С об зи ром на то да ово 
ли це при мар но вр ши про мет фи зич ким ли ци ма, за 
пру же ну услу гу из да ло је ФР. Да ли об ве зник ПДВ – 
при ма лац услу ге има пра во на од би так прет ход ног 
по ре за ис ка зан на из да том ФР?

Сма тра мо да у кон крет ном слу ча ју не по сто ји 
оба ве за еви ден ти ра ња про ме та услу ге сни ма ња 
ре клам ног ма те ри ја ла ко ја се пру жа прав ном ли цу 
пре ко ЕФУ (јер ни је реч о про ме ту ко ји се вр ши у 
ма ло про дај ном објек ту). Ме ђу тим, (и) у овом слу ча ју 
из да ти ФР за из вр ше ни про мет се мо же сма тра ти 
ра чу ном из аспек та при зна ва ња пра ва на од би так 
прет ход ног по ре за. 

У при лог на ве де ном је и чи ње ни ца да у од ре-
ђе ним си ту а ци ја ма мо же би ти, из аспек та при ма о-
ца ра чу на, објек тив но про бле ма тич но да ово ли це 
утвр ди да ли је по сто ја ла оба ве за из да ва ња ФР или 
не (јер че сто и не рас по ла же свим ре ле вант ним ин-
фор ма ци ја ма):

„Кадајеупитањупрометостваренпружањем
(...)услуга(чишћењаиодржавањазграда,канцеларија
иобјеката)правнимлицима(Стамбенимзаједницама)
поосновупотписаногуговораочишћењуиодржавању
зграда,такоостваренпрометпривреднисубјект,у
овомслучајуSHINESдоо,ниједужандаевидентира
прекоелектронскогфискалногуређаја,собзиромна
тодасенерадиопрометунамаловећопрометуиз
међудваправналица,имајућиувидудасустамбене
заједнице,премапрописимакојирегулишуобластста
новањаиодржавањазградадефинисанекаоправна
лица.Утомсмислу,обавезаевидентирањапромета
прекоелектронскогфискалногуређајанепостојини
кадајеуговоромизмеђустамбенезаједницеипривред
ногдруштвакојесебавичишћењемиодржавањем
зградапредвиђенодасерачунизаплаћањеобавезе
издајунепосредновласницимапосебнихделовазграде
ускладусаодлукомстамбенезаједнице.

Међутим,уколикојефизичколиценаручилац
наведенихуслуга(нпр.власниккуће),привреднису
бјекткојипружапоменутеуслугеуобавезиједа
такоостваренпрометнамалоевидентирапреко
електронскогфискалногуређаја.“ (ми шље ње МФИН, 
бр. 011-00-00223/2022-04 од 30. мар та 2022. го ди не)

„Кадајеречоуслугамапозиционирањапроизво
да,којеимајузациљуспостављањеодређеногодноса
потрошачапремапроизводуињеговемотивације
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приликомкуповинедаодабереконкретнипроизвод,
којемалопродавацпружадистрибутеру–правном
лицуилипредузетникуумалопродајномобјекту,при
чемусетеуслуге,поприродистварипружајусамо
обвезницимапорезанаприходеодсамосталнеделат
ностиусмислузаконакојимсеуређујепорезнадохо
дакграђанаиобвезницимапорезанадобитправних
лицаусмислузаконакојимсеуређујепорезнадобит
правнихлица,мишљењасмодамалопродавацима
обавезудатакоостваренпрометевидентирапреко
електронскогфискалногуређаја,собзиромнато
дасеуконкретномслучајурадиопрометунамало
(пружањууслугапозиционирања)којијеизвршен
умалопродајномобјекту,сагласночлану3.став2.
ЗФ.“ (ми шље ње МФИН, бр. 011-00-00549/2022-04 од 
15. ју ла 2022. го ди не)

1.5.Правонаодбитакпретходногпореза
поосновурачунакојијепослатилииздат

електронскимпутем
У скла ду са чла ном 13. Пра вил ни ка о ФР, об ве зник 

фи ска ли за ци је из да је ФР у штам па ној фор ми у скла ду 
са ЗФ. Из у зет но од на ве де ног, об ве зник фи ска ли за ци је:

1. Мо же ФР да до ста ви елек трон ским пу тем 
(ис кљу чи во уз са гла сност куп ца) – у овом слу ча ју 
ФР се из да је у штам па ној фор ми, а исти се до ста вља 
елек трон ским пу тем4 (на за ту свр ху од ре ђе ну адре су 
елек трон ске по ште куп ца до ба ра, од но сно услу га);

2. Има оба ве зу из да ва ња ФР у елек трон ској фор-
ми, уко ли ко оба вља про мет на ма ло ис кљу чи во пу тем 
ин тер не та;

3. Мо же да из да је ФР у елек трон ској фор ми за 
про мет на ма ло пу тем са мо на плат них уре ђа ја, од но-
сно ау то ма та. 

Сма тра мо да се у сва ком од на ве де них слу ча-
је ва ФР сма тра ра чу ном из аспек та За ко на о ПДВ. 
У пр вом слу ча ју из вор ним до ку мен том сма тра се ФР 
у штам па ној фор ми, док сва ки об лик ди ги та ли за ци је 
овог до ку мен та (нпр. ске ни ра ње штам па не фор ме) 
пред ста вља ње го ву ко пи ју, у скла ду са За ко ном о 
елек трон ском до ку мен ту, елек трон ској иден ти фи ка-
ци ји и услу га ма од по ве ре ња у елек трон ском по сло-
ва њу („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 94/17 и 52/21). 
Чи ње ни ца да при ма лац у овом слу ча ју не рас по ла же 
ра чу ном из да тим у ори ги нал ној – па пир ној фор ми не 
пред ста вља основ за оспо ра ва ње пра ва на од би так 
прет ход ног по ре за. 

Та ко ђе, не за ви сно од прет ход но на ве де ног, об ве-
зник ПДВ има пра во на од би так прет ход ног по ре за и 
по осно ву ко пи је ФР из да тог у штам па ној фор ми. 

1.6.Правонаодбитакпретходногпорезау
зависностиодначинаисказивањаподатака

опрометууФР
У од ре ђе ним си ту а ци ја ма на чин ис ка зи ва ња 

по да та ка о из вр ше ном про ме ту у ФР и ПДВ ра чу ну 

4 На осно ву до ста вље ног ФР елек трон ским пу тем, ку пац мо же 
из вр ши ти про ве ру овог ра чу на.

мо же би ти раз ли чит. Ти пи чан при мер је си ту а ци ја 
ка да се из аспек та ПДВ вр ши тзв. је дин стве ни про-
мет. Је дин стве на ис по ру ка мо же да се са сто ји од 
два или ви ше еле ме на та или рад њи ко је су бли ско 
по ве за не да, у објек тив ном сми слу, чи не је дин стве ну, 
не де љи ву ис по ру ку чи ја по де ла не би има ла сми сла 
ни осно ва, пре све га са ста но ви шта ци ља куп ца. 
Је дан од кри те ри ју ма за опре де љи ва ње да ли је реч 
о је дин стве ној ис по ру ци или не, мо же би ти на чин 
утвр ђи ва ња на кна де. 

Ре ла тив но ско ри ји при мер не до вољ не уса гла-
ше но сти пра ви ла у обла сти ПДВ и фи ска ли за ци је је 
став МФИН из нет у ми шље њу бр. 011-00-00549/2022-
04 од 15. ју ла 2022. го ди не, пре ма ко јем об ве зник 
фи ска ли за ци је има оба ве зу еви ден ти ра ња про ме та 
пре ко ЕФУ, од но сно из да ва ња ФР за услу ге по зи-
ци о ни ра ња про из во да, с об зи ром на то да се ра ди 
о про ме ту ко ји је из вр шен у ма ло про дај ном објек ту. 
Овом при ли ком не ће мо на во ди ти све ар гу мен те на 
осно ву ко јих се мо же до во ди ти у пи та ње основ за 
из не ти став. Ме ђу тим, у си ту а ци ји ка да об ве зник 
фи ска ли за ци је оба вља де лат ност ма ло про да је у ви ше 
ма ло про дај них обје ка та, не по сред на им пли ка ци ја овог 
ми шље ња је да прак тич но јед ну ком по зит ну услу гу 
ве штач ки де ли мо на ви ше по је ди нач них, од но сно 
де ли мич них услу га (пру же них у сва ком ма ло про-
дај ном објек ту), што сма тра мо да ни је у скла ду са 
про пи си ма у обла сти опо ре зи ва ња ПДВ5. Овај став 
је до не кле „убла жен“ ми шље њи ма МФИН, бр. 011-
00-00797/2022-04 од 5. сеп тем бра 2022. го ди не и бр. 
011-00-762/2022-04 од 23. ав гу ста 2022. го ди не, ко јим 
се на во ди, из ме ђу оста лог:

„Мишљење6сенебавипитањембројафискалних
рачунакојејеобвезникфискализацијеуобавезидаиз
дазапруженемаркетиншкеуслугеумалопродајним
објектима.Одговорнаовопитањезависиододре
дабауговораизмеђуобвезникафискализацијеилица
којимапружајумаркетиншкеуслугеумалопродајним
објектима.Састановиштапрописаофискализацији
немапрепрекадабројрачунакојисеиздајепреко
електронскогфискалногуређајабудеистикаои
бројрачунакојисуиздаваниупериодуукоменијепо
стојалаобавезаевидентирањапрометанаведених
услугаумалопродајнимобјектима.“

Ме ђу тим, чи ње ни ца је да су ми шље ња МФИН 
оба ве зу ју ћа за по сту па ње По ре ске упра ве у скла ду 
са чла ном 11. став 3. 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). Узи ма ју ћи у об зир по ме ну ти 
члан 198. став 4. Пра вил ни ка о ПДВ, из дат(и) ФР за 
услу гу по зи ци о ни ра ња, од но сно мар ке тин шке услу ге 
сма тра ју се ра чу ном у сми слу За ко на о ПДВ, од но сно 
пра ва на од би так прет ход ног по ре за.

5 А че сто објек тив но и ни је мо гу ће, у за ви сно сти од на чи на на 
ко ји се утвр ђу је на кна да.

6 Ре фе ри ше се на ми шље ње МФИН бр. 011-00-00549/2022-04 од 
15. ју ла 2022. го ди не.
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Дру гим ре чи ма, при ма лац – об ве зник ПДВ има 
пра во на од би так прет ход ног по ре за по осно ву 
ФР и у си ту а ци ји уко ли ко се, сход но про пи си ма о 
фи ска ли за ци ји, зах те ва дру га чи ји на чин из да ва-
ња ра чу на и ис ка зи ва ња по да та ка у од но су на 
пра ви ла ко ја се при ме њу ју у обла сти ПДВ. 

У си ту а ци ји ка да об ве зник фи ска ли за ци је вр ши 
про мет без на кна де за ко ји по сто ји оба ве за из да ва-
ња ФР и об ра чу на ПДВ, при ма лац – об ве зник ПДВ 
има пра во на од би так прет ход ног по ре за у скла ду са 
чл. 28. и 29. За ко на о ПДВ.

Ка да је реч о до дат ном за ра чу на ва њу тро-
шко ва, од но сно по ве ћа њу осно ви це, об ве зник 
фи ска ли за ци је ду жан је да из да ФР за про мет по 
овом осно ву (уме сто књи жног за ду же ња, од но сно 
до ку мен та о по ве ћа њу осно ви це), што је по твр ђе но 
и прет ход но по ме ну тим ми шље њем МФИН, бр. 011-

00-00306/2022-04 од 23. ма ја 2022. го ди не чи ји део 
на во ди мо у на став ку:

„Услучајукадасезакупацобавезаодаплаћаза
куподавцузакупнинууфиксномизносуитзв.споредне
трошковекојисеодносеназакупљенунепокретност
(нпр.трошковизаелектричнуенергију,топлотну
енергију,телефон,комуналнеуслугеидр.),којисе,
посвојојсуштини,сматрајуделомзакупнине,по
траживањетихтрошковаодвојеноодфиксногдела
закупнине(тзв.префактурисавањетрошкова)евиден
тирасепрекоелектронскогфискалногуређајанадан
кадаобвезникфискализације–закуподавацнаведене
трошковепотражујеодзакупца.“

Сма тра мо да не ма пре пре ка да при ма лац оства-
ри пра во на од би так прет ход ног по ре за по осно ву ФР 
из да тог за свр ху за ра чу на ва ња до дат них тро шко ва 
уз ис пу ње ње усло ва про пи са них чла ном 28. став 1. 
За ко на о ПДВ.



ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ПРОПИСА О ПДВ

1. Пескирање и фарбање силоса за житарице 
(примена одредаба члана 10. став 2.  

тачка 3) Закона о ПДВ)

Пи та ње:

Пред у зе ће у сво јим по слов ним књи га ма има 
си ло се за жи та ри це ко ји се во де на кон ту 022. Ан га
жо ва ло је пред у зе ће (ши фра де лат но сти 45450) да 
из вр ши пе ски ра ње и фар ба ње тих си ло са (ко ји се 
ко ри сте за скла ди ште ње жи та ри ца). Пред у зе ће ко је 
из вр ша ва ра до ве на си ло су, на ра чу ну ис ка зу је ПДВ 
по сто пи од 20%. 

Да ли по ме ну ти ра до ви спа да ју у ра до ве из обла
сти гра ђе ви не (при ме на од ре да ба чла на 10. став 2. 
тач ка 3) За ко на о ПДВ)?

Од го вор:
При ли ком вр ше ња на ве де ног про ме та (пе ски ра ње 

и фар ба ње си ло са за жи та ри це) а у си ту а ци ји уко ли ко 
су на ру чи лац ра до ва и вр ши лац ра до ва пе ски ре ња и 
фар ба ња си ло са об ве зни ци ПДВ и вред ност про ме та 
по си ту а ци ји је ве ћа од 500.000 ди на ра, без ПДВ, ис-
пу ње ни су усло ви за при ме ну од ре да ба чла на 10. став 
2. тач ка 3) За ко на о ПДВ, од но сно реч је о про ме ту 
до ба ра и гра ђе вин ских услу га у сми слу од ре да ба чла на 
24. Пра вил ни ка о ПДВ.

Пре ма то ме, уко ли ко су ис пу ње ни сви на ве де-
ни усло ви, вр ши лац про ме та из да је ра чун без ПДВ 
са на по ме ном о при ме ни од ред би чла на 10. став 2. 
тач ка 3) За ко на о ПДВ, а ва ша фир ма (као при ма лац 
про ме та) има оба ве зу да (као по ре ски ду жник) ин-
тер ним об ра чу ном об ра чу на ПДВ, а у из но су оба ве зе 
има пра во на прет ход ни по рез, под прет по став ком 
да ис пу ња ва усло ве из чла на 28. став 5. тач ка 2) За-
ко на о ПДВ.

2. Стопа ПДВ за инвестиционо и текуће 
одржавање постојећих (или изградњу нових) 

дечијих игралишта и спортских терена на 
јавној површини и за изградњу, поправку, 

санацију и рехабилитацију путева

Пи та ње:

По ко јој по ре ској сто пи (10% или 20%) се опо ре
зу ју гра ђе вин ски ра до ви код ин ве сти ци о ног и те ку ћег 
одр жа ва ња по сто је ћих (или из град ње но вих) де чи јих 
игра ли шта и спорт ских те ре на на јав ној по вр ши ни 
као и из град ња, по прав ка, са на ци ја и ре ха би ли та ци ја 
пу те ва? На ве де но нам је бит но да би смо зна ли, као 
по ре ски ду жник, по ко јој сто пи да пла ти мо ПДВ пу тем 
ин тер ног об ра чу на (у пи та њу је јав на по вр ши на или 
јав на зе ле на по вр ши на).

Од го вор:
Те ку ће и ин ве сти ци о но одр жа ва ње и са на ци ја 

зе ле них ре кре а тив них по вр ши на као и пу те ва у окви ру 
истих (уко ли ко се де чи ја игра ли шта, спорт ски те ре ни 
и пу те ви на ла зе у окви ру јав них зе ле них ре кре а тив-
них по вр ши на) опо ре зу је се по по себ ној сто пи ПДВ 
од 10%, укљу чу ју ћи и по је ди нач не про ме те до ба ра 
или услу га у окви ру те ку ћег и ин ве сти ци о ног одр-
жа ва ња и са на ци је зе ле них ре кре а тив них по вр ши на. 
По прав ка, са на ци ја и ре ха би ли та ци ја пу те ва (као и 
деч јих игра ли шта и спорт ских те ре на) ко ји се не 
на ла зе у окви ру јав них зе ле них ре кре а тив них по вр-
ши на, опо ре зу је се по по себ ној сто пи ПДВ од 20%.

3. Префактурисане нотарске таксе и накнаде  
за одобрење средстава од инобанке  

(уношење података у ПОПДВ)

Пи та ње:

Пред у зе ће (об ве зник ПДВ), до би ло је фак ту ру од 
ино бан ке ко ја нам је одо бри ла сред ства из кре ди та, 
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од но сно на кна ду пре фак ту ри са них но тар ских так си 
као и фак ту ру у име на кна де за одо бре ње сред ста ва. 
У ко је по ље ПОППДВ тре ба уне ти ове вр сте на кна да?

Од го вор:
У на ве де ном слу ча ју, тро шко ве пре фак ту ри са них 

ино бан кар ских но тар ских так си и на кна да за одо бре-
ње тре ба уне ти у по ље 8д.1 Обра сца ПОПДВ и то у 
ко ло ну „На кна да/Вред ност“, јер се пре фак ту ри са ни 
тро шко ви пла ће ни за услу ге но та ра сма тра ју спо-
ред ним про ме том уз глав ни про мет услу ге одо бре ња 
кре ди та ко ја је осло бо ђе на ПДВ без пра ва на од би так 
прет ход ног по ре за у скла ду са чла ном 25. став 1. тач ка 
3) За ко на о ПДВ.

4. Случајеви у којима је закупац у обавези 
да, по основу извршених улагања у пословни 

простор која остају закуподавцу, обрачуна  
ПДВ по члану 18. Закона о ПДВ  

(промет без накнаде)

Пи та ње:

У ком слу ча ју за ку пац има оба ве зу да, по осно ву 
из вр ше них ула га ња у по слов ни про стор ко ја оста ју 
за ку по дав цу, об ра чу на ПДВ по чла ну 18. За ко на о ПДВ 
(про мет без на кна де)?

Од го вор:
То су слу ча је ви:
1) ка да је уго во ром о за ку пу пред ви ђе но да ула га-

ња у за ку пље ни про стор, ко ја вр ши за ку пац, па да ју на 
те рет за ку по дав ца и да ће за ку пац из вр ше на ула га ња 
фак ту ри са ти за ку по дав цу. У том слу ча ју, ако сва ула-
га ња ис пу ња ва ју услов за при ме ну чла на 10. став 2. 
тач ка 3) За ко на о ПДВ и ако су за ку пац и за ку по да вац 
об ве зни ци ПДВ, за ку пац ће на кон из вр ше них ула га-
ња ис по ста ви ти фак ту ру за ку по дав цу без ПДВ јер 
ће по ре ски ду жник би ти за ку по да вац. Ако из вр ше на 
ула га ња у ту ђи по слов ни про стор или део тих ула га-
ња не ис пу ња ва ју услов за при ме ну чла на 10. став 2. 
тач ка 3) За ко на о ПДВ, по ре ски ду жник за та ула га ња 
би ће за ку пац ко ји је об ве зник ПДВ. У овом слу ча ју 
за ку пац у сво јим по слов ним књи га ма не ис ка зу је по-
да так о ула га њу у ту ђи по слов ни про стор на ра чу ну 
028, не за ви сно од то га да ли је то ула га ње ма те ри јал-
но зна чај но и да ли ис пу ња ва услов да се при зна као 
ула га ње у ту ђа основ на сред ства. Из вр ше но ула га ње 
за куп ца мо же се пре би ти са оба ве зом за за куп или 
пла ћа њем од стра не за ку по дав ца;

2) ка да је уго во ром о за ку пу пред ви ђе но да ће 
ула га ње у за ку пље ни про стор ко је из вр ши за ку пац, 
по пре стан ку за ку па фак ту ри са ти за ку по дав цу, на 
фак ту ри са ну вред ност за ку пац – ако је об ве зник, ПДВ 
ће об ра чу на ти ПДВ при ме ном сто пе од 20%. Фак ту-
ри са на вред ност мо же се на пла ти ти или ком пен зо ва-
ти са за ку по дав цем са пре о ста лим за куп ни на ма ко је 
ду гу је за ку пац;

3) ка да је уго во ром о за ку пу пред ви ђе но да ће 
ула га ње у за ку пље ни про стор сно си ти за ку пац на 
те рет сво јих по слов них сред ста ва и да то ула га ње 

не ће ути ца ти на ви си ну уго во ре них за куп ни на, ко је 
су уго во ре не по тр жи шној вред но сти, на из вр ше но 
ула га ње за куп ца не ће се об ра чу на ти ПДВ. У том слу-
ча ју, ако је за ку пац то ула га ње ис ка зао на ра чу ну 028, 
и за ку пље ни про стор пре ста не да ко ри сти у пе ри о ду 
кра ћем од 10 го ди на од из вр ше ног ула га ња, ду жан је 
да из вр ши ис прав ку од бит ка прет ход ног по ре за ко ји 
је ко ри стио по осно ву ула га ња у за ку пље ни про стор 
у скла ду са чла ном 30. За ко на о ПДВ.

5. Исправност шпедитерског рачуна

Пи та ње:

На ша фир ма (об ве зник ПДВ), при ми ла је ула зни 
ра чун од шпе ди те ра где је ис ка зан ПДВ за услу ге за
сту па ња у ца рин ском по ступ ку, под но ше ње зах те ва 
за фи тосер ти фи кат (и за ви сне тро шко ве), док је на
кна да за фи тоса ни тар ни пре глед осло бо ђе на ПДВ (уз 
на по ме ну о при ме ни од ред би чла на 17. став 4. тач ка 
2) За ко на о ПДВ). На по ми ње мо да се ра ди о ра чу ну за 
на ве де не услу ге за про мет ро бе са те ри то ри је Ре пу
бли ке Ср би је ван АПКМ на АПКМ. За исте те став ке али 
на ра чу ну за из воз у Се вер ну Ма ке до ни ју, на ве де на 
је на по ме на да је про мет осло бо ђен ПДВ по чла ну 24. 
став 1. тач ка 2) За ко на о ПДВ. 

Да ли су ови ра чу ни ис прав ни?

Од го вор:
Шпе ди тер на ра чу ну за пру же ну услу гу шпе-

ди ци је (са ПДВ) по себ но ис ка зу је из но се пла ће них 
так си, уз на по ме ну да ти из но си ни су ушли у осно-
ви цу за ПДВ у скла ду са чла ном 17. став 4. тач. 2) 
За ко на о ПДВ (ове так се су на кна де за услу ге ко је су 
пру же не из во зни ку од стра не Упра ве ца ри не, Ми ни-
стар ства по љо при вре де или дру гог ор га на, од но сно 
прав ног ли ца ко је у тим слу ча је ви ма вр ши про мет 
услу га за ко ји ни је об ве зник ПДВ по чла ну 9. став 
1. За ко на о ПДВ). Та ко, на по ме на да на ве де не так се 
(за фи то са ни тар ни пре глед) ни су ушле у осно ви цу за 
ПДВ у скла ду са чла ном 17. став 4. тач. 2) За ко на о 
ПДВ, тре ба да бу де на ве де на у оба ра чу на. Од ред бом 
чла на 24. став 1. тач ка 8) За ко на о ПДВ, про пи са но 
је по ре ско осло бо ђе ње са пра вом на од би так прет-
ход ног по ре за за пре во зне и оста ле услу ге ко је су у 
не по сред ној ве зи са из во зом, тран зи том или при-
вре ме ним уво зом до ба ра. По ре ско осло бо ђе ње из 
чла на 24. став 1. тач ка 8) За ко на о ПДВ, а у скла ду 
са од ред бом чла на 99. став 2. Пра вил ни ка о ПДВ, 
за оста ле услу ге ко је су у не по сред ној ве зи са из во-
зом, об ве зник мо же да оства ри ако по се ду је ра чун 
или дру ги до ку мент ко ји слу жи као ра чун, из дат у 
скла ду са За ко ном о ПДВ. Ми шље њем МФИН, бр. 
413-00-3182/2010-04 од 03.02.2011. го ди не, ко је смо 
об ја ви ли у ПС 8/11 на стр. 155, пре ци зи ра но је да се 
услу ге пре гле да до ба ра на ме ње них из во зу у ци љу 
утвр ђи ва ња фи то са ни тар не ис прав но сти, за ко ја 
је из дат сер ти фи кат, сма тра ју услу га ма ко је су не-
по сред но по ве за не са из во зом до ба ра у сми слу чла на 
24. став 1. тач ка 8) За ко на о ПДВ и да се на на кна ду 
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за про мет тих услу га, уз ис пу ње ње усло ва про пи са-
них Пра вил ни ком, ПДВ не об ра чу на ва и не пла ћа.

Та ко, при ли ком ци ти ра ња осно ва за по ре ско осло-
бо ђе ње за на ве де не услу ге ко је су ве за не за из воз ро бе 
у Ре пу бли ку Се вер ну Ма ке до ни ју (као и за про мет 
истих услу га ко је су ве за не за про мет до ба ра са те ри-
то ри је Ре пу бли ке ван АПКМ на те ри то ри ју АПКМ), 
уко ли ко су ис пу ње ни на ве де ни усло ви за по ре ско 
осло бо ђе ње, тре ба на ве сти да је пред мет ни про мет 
услу га осло бо ђен ПДВ у скла ду са чла ном 24. став 1. 
тач ка 8) За ко на о ПДВ.

6. Стопа фактурисања огревног дрвета

Пи та ње:

Об ве зник ку пу је од ЈП „Ср би ја шу ме“ це лу ло зно 
ме тар ско др во ко је фак ту ри шу по оп штој сто пи од 20%. 
Об ве зник ку пље но др во се че и про да је као огрев но 
др во ко је се опо ре зу је по по себ ној сто пи од 10% 
(ку пац је Удру же ње пен зи о не ра са ко јим је пот пи сан 
Уго вор са пред ви ђе ном по себ ном по ре ском сто пом). 

Да ли је ис прав но да се др во ку пу је по оп штој 
сто пи, а да се фак ту ри ше као огрев но др во ко је под
ле же по себ ној по ре ској сто пи? Та ко ђе, исто це лу ло зно 
ме тар ско др во ку пу је мо од ЈП „Ср би ја шу ме“ ко је опо
ре зу ју по оп штој по ре ској сто пи, а пре ра дом у пе лет 
про да је мо куп ци ма по по себ ној по ре ској сто пи? Да 
ли је ис пра ван ова кав на чин фак ту ри са ња?

Од го вор:
Сма тра мо да не ма ни ка квих за кон ских пре пре-

ка да се др во ку пу је по оп штој сто пи од 20%, а да се 
фак ту ри ше као огрев но др во или као пе лет (пре ра дом) 
по по себ ној сто пи од 10%. На и ме, на про мет, од но сно 
увоз огрев ног др ве та, тј. др ве та за огрев у об ли ца ма, 
це па ни ца ма, гра на ма, сно по ви ма или слич ним об ли-
ци ма, ПДВ се об ра чу на ва и пла ћа по по себ ној сто пи 
ПДВ од 10%. Чи ње ни ца да ку пац огрев ног др ве та ово 
до бро ко ри сти за ин ду стриј ску пре ра ду (нпр. за про-
из вод њу дрв ног пе ле та, бри ке та и дру гих про из во да 
на ба зи др ве та), не ути че на опо ре зи ва ње про ме та 
пред мет ног до бра по по себ ној сто пи ПДВ од 10%. 
У овом сми слу, МФИН да ло је ми шље ње бр. 413-00-
00114/2017-04 од 15.08.2017. го ди не (ко је смо об ја ви ли 
у ПС 16/17 на стр. 155).



 

ПРИХОДИ ОД АУТОРСКОГ И СРОДНИХ ПРАВА  
И ПРАВА ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ КОЈЕ ОСТВАРУЈУ  

РЕЗИДЕНТНА ФИЗИЧКА ЛИЦА У ЗЕМЉИ,  
НА КОЈЕ СЕ ПОРЕЗ ПЛАћА ПО ОДБИТКУ

1. ПОЈАМ АУТОРСКОГ ПРАВА, ПРАВА 
СРОДНИХ АУТОРСКОМ ПРАВУ  

И ПРАВА ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ
Ау тор ско пра во, пра ва срод на ау тор ском пра ву и 

пра ва ин ду стриј ске сво ји не пред ста вља ју пра ва ин те-
лек ту ал не сво ји не. Под пој мом ин те лек ту ал на сво ји на 
у ши рем сми слу под ра зу ме ва ју се раз ли чи те кре а ци је 
људ ског ума којe се мо гу ко мер ци јал но ис ко ри шћа ва ти. 
Оне кре а ци је и ино ва ци је ко је ис пу ња ва ју за ко ни ма 
про пи са не усло ве мо гу би ти за шти ће не од ре ђе ним 
об ли ци ма пра ва ин те лек ту ал не сво ји не.1

Пра ва ин те лек ту ал не сво ји не да ју мо гућ ност 
ис кљу чи вог ко ри шће ња, а њи хо ви но си о ци мо гу да 
оства ру ју при хо де кроз на кна де од про да је или ко ри-
шће ња ин те лек ту ал не сво ји не од стра не дру гих ли ца. 

Пре ма обла сти ства ра ла штва, пра во ин те лек ту-
ал не сво ји не де ли се на:

1. Ау тор ско пра во и пра ва срод на ау тор ском 
пра ву, и

2. Пра во ин ду стриј ске сво ји не.

1.1. Ауторско и сродна права
Ау тор ско пра во је пра во ко је при па да ау то ри ма 

(ства ра о ци ма) књи жев них, на уч них и умет нич ких де ла 
(ау тор ска де ла) и об у хва та низ имо вин ских и мо рал них 
пра ва ау то ра у ве зи са њи хо вим ау тор ским де ли ма.

Срод на пра ва су пра ва ко ја су бли ска, од но сно 
срод на ау тор ском пра ву, али њи хов пред мет за шти те 
ни је ау тор ско де ло, већ умет нич ки из ра жај, као и ор-
га ни за ци о на, по слов на и фи нан сиј ска ула га ња у из-
во ђе ње, про из вод њу, ди стри бу ци ју и ра ди о ди фу зи ју 
ау тор ских де ла.

1 За вод за ин те лек ту ал ну сво ји ну Ре пу бли ке Ср би је:  
https://www.zis.gov.rs/pra va/in te lek tu al na-svo ji na/

У срп ском за ко но дав ству, ау тор ско и срод на пра ва 
уре ђе на су За ко ном o ау тор ском и срод ним пра ви ма.

Пре ма чла ну 1. по ме ну тог за ко на:
1. Ау тор ско пра во об у хва та пра во ства ра о ца 

књи жев них, на уч них, струч них и умет нич ких де ла;
2. Пра ва срод на ау тор ском пра ву об у хва та ју:
– пра во ин тер пре та то ра (умет ни ка из во ђа ча);
– пра во про из во ђа ча фо но гра ма;
– пра во филм ског про ду цен та (про из во ђа ча ви-

де о гра ма);
– пра во про из во ђа ча еми си ја;
– пра во про из во ђа ча ба за по да та ка, и
– пра во из да ва ча:
а) пра во пр вог из да ва ча сло бод ног де ла, и
б) пра во из да ва ча штам па них из да ња на по себ ну 

на кна ду.

1.2. Право индустријске својине
На су прот ау тор ском и срод ним пра ви ма ко ја 

пру жа ју за шти ту ау тор ским де ли ма из обла сти књи-
жев но сти, умет но сти и на у ке, пра во ин ду стриј ске 
сво ји не пру жа прав ну за шти ту про из во ди ма људ ског 
ду ха на по љу тех ни ке и ин ду стри је, тј. про из во ди ма 
људ ског ду ха ко ји се мо гу еко ном ски ис ко ри шћа ва ти 
у оба вља њу при вред не де лат но сти.

У прав ној те о ри ји, пра во ин ду стриј ске сво ји не 
об у хва та сле де ће три гру пе:

– про на ла зач ко пра во (па тент и ма ли па тент, 
тех нич ко уна пре ђе ње, сер ти фи кат о до дат ној за шти ти, 
knowhow, то по гра фи ја ин те гри са них ко ла, ко ри стан 
мо дел, пра во опле ме њи ва ча биљ них сор ти, ин ду стриј-
ски ди зајн);

– пра во зна ко ва раз ли ко ва ња (жиг (мар ка), 
озна ке ге о граф ског по ре кла), и
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– пра во кон ку рен ци је и су зби ја ња не ло јал не 
кон ку рен ци је.

За раз ли ку од ау тор ског и срод них пра ва ко ја су 
ре гу ли са на јед ним кров ним за ко ном (За ко ном о ау тор-
ском и срод ним пра ви ма), пра ва ин ду стриј ске сво ји не 
у на шем за ко но дав ству пред мет су уре ђе ња са ви ше 
про пи са, као што су:

– За кон о па тен ти ма,
– За кон жи го ви ма,
– За кон о прав ној за шти ти ин ду стриј ског ди зај на,
– За кон о озна ка ма ге о граф ског по ре кла,
– За кон о за шти ти кон ку рен ци је итд.

2. ТРЕТМАН ПРИХОДА ОД ПРАВА  
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ  

ИЗ АСПЕКТА ПОРЕЗА НА ДОХОДАК  
ГРАЂАНА И ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

2.1. Порез на доходак грађана

2.1.1.Предметопорезивања
Пре ма чла ну 3. став 1. тач ка 3) За ко на о по ре зу 

на до хо дак гра ђа на (у да љем тек сту: ЗПДГ), по ре зу на 
до хо дак гра ђа на под ле жу при хо ди од:

– ау тор ских пра ва, 
– пра ва срод них ау тор ском пра ву, и 
– пра ва ин ду стриј ске сво ји не. 
Под при хо ди ма се у сми слу прет ход но по ме ну те 

од ред бе под ра зу ме ва ју при хо ди оства ре ни у нов цу, у 
на ту ри, чи ње њем или на дру ги на чин.2 

При хо дом од ау тор ских пра ва (члан 52. ЗПДГ) 
сма тра се на кна да ко ју об ве зник оства ри по осно ву:

1) Пи са них де ла (књи жев на, на уч на, струч на, пу-
бли ци стич ка и дру га де ла, сту ди је, ре цен зи је и 
слич но)

2) Го вор них де ла
3) Драм ских и драм ско-му зич ких де ла
4) Пан то мим ских и ко ре о граф ских де ла чи је је 

пред ста вља ње утвр ђе но пи сме но или на не ки 
дру ги на чин

5) Му зич ких де ла са ре чи ма или без њих
6) Ки не ма то граф ских де ла и де ла ство ре них на 

на чин сли чан ки не ма то гра фи ји
7) Де ла ли ков не умет но сти
8) Кар то граф ских де ла
9) Идеј них про је ка та, ски ца, цр те жа и пла стич них 

де ла ко ја се од но се на ар хи тек ту ру, ге о гра фи ју, 
то по гра фи ју или ко ју дру гу област на у ке или 
умет но сти

10) Стри по ва, укр ште ни ца и слич но

2  Члан 3. став 2. ЗПДГ

11) Ре дак циј ских де ла ко ја с об зи ром на из бор и 
рас по ред гра ђе, пред ста вља ју са мо стал ну ду-
хов ну тво ре ви ну

12) Пре во да, лек ту ре, аран жма на му зич ке об ра де и 
дру ге пре ра де ау тор ских де ла

13) На гра да на кон кур си ма за из ра ду умет нич ких, 
на уч них, струч них и оста лих ау тор ских де ла, 
на гра да на кон кур си ма за из ра ду идеј них про је-
ка та, као и на гра да за по стиг ну ти успех у на у ци 
и умет но сти, ако овим за ко ном ни је друк чи је 
од ре ђе но

14) Из во ђе ња му зич ких, књи жев них и дру гих де ла
15) Ко ри шће ња из ве де них му зич ких ма те ри ја ла
16) Из ра да про то ти па умет нич ких пред ме та ко ји се 

ус ту па ју пред у зе ћи ма као мо де ли за ум но жа ва ње 
(про из вод њу) та квих пред ме та

17) Ли ков них де ла из обла сти при ме ње них умет-
но сти

18) Оста лих ау тор ских де ла
У скла ду са чла ном 52. став 2. ЗПДГ, ли ков ним 

де ли ма из обла сти при ме ње них умет но сти, у сми слу 
прет ход но по ме ну те тач ке 17. чла на 52. ЗПДГ, сма тра ју 
се уни ка ти ко је је ау тор сâм из ра дио по соп стве ној за-
ми сли (у на цр ту или у ма те ри ја лу) у гра на ма сле де ћих 
при ме ње них умет но сти:

1) Пла стич на де ла од ра зних ма те ри ја ла (ка мен, 
дра го ка ме ње, др во, ме тал, пле ме ни ти ме та ли, 
ста кло, пла сти ка и дру го)

2) Умет нич ка ке ра ми ка
3) Ра до ви из обла сти уну тра шње ар хи тек ту ре, фа-

сад не ар хи тек ту ре, об ли ко ва ња про сто ра, као и 
оба вља ња над зо ра над из во ђе њем тих ра до ва

4) Умет нич ка ре ше ња из обла сти хор ти кул ту ре
5) Зид но сли кар ство и сли кар ство у про сто ру (у 

тех ни ка ма: фре ска, гра фи ка, мо за ик, ин тар зи ја, 
ви траж, емајл и сл.) као и ин тар зи ра ни пред ме ти 
и пред ме ти од емај ла

6) Умет нич ка гра фич ка ре ше ња (пла ка ти, при год на 
гра фи ка, се ри гра фи ја, опре ма књи га, ча со пи са и 
ли сто ва, ам ба ла жа, го ди шња ци, ка та ло зи, про-
спек ти, ал ма на си и сл.)

7) Умет нич ка фо то гра фи ја и де ла про из ве де на по-
ступ ком слич ним фо то гра фи ји

8) Умет нич ка об ра да тек сти ла (та пи се ри ја, тка ни 
тек стил и сл.)

9) Умет нич ка ре ше ња за сце но гра фи ју и ко сти-
мо гра фи ју

10) Мод но кре а тор ство
11) Ре ше ња за ин ду стриј ско об ли ко ва ње
12) Ре ста у ра тор ска и кон зер ва тор ска де ла из обла сти 

кул ту ре и умет но сти
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13) Идеј не ски це и цр те жи у при ме ње ној умет но сти, 
као и про да ти про то ти по ви при ме ње не умет но-
сти, ако су по по сто је ћим оби ча ји ма за др жа ли 
ка рак тер ори ги на ла 
При хо дом од пра ва срод них ау тор ском пра-

ву (члан 52а ЗПДГ) сма тра се на кна да ко ју об ве зник 
оства ри по осно ву:

1) Пра ва ин тер пре та то ра
2) Пра ва про из во ђа ча фо но гра ма
3) Пра ва про из во ђа ча ви де о гра ма
4) Пра ва про из во ђа ча еми си је
5) Пра ва про из во ђа ча ба зе по да та ка 

При хо дом од пра ва ин ду стриј ске сво ји не (члан 
53. ЗПДГ) сма тра се на кна да ко ју об ве зник оства ри 
по осно ву:

1) Па те на та
2) Ма лих па те на та
3) Жи го ва
4) Мо де ла и узо ра ка
5) Тех нич ких уна пре ђе ња

2.1.2.Порескиобвезник
Об ве зник по ре за на при хо де од ау тор ских пра ва, 

пра ва срод них ау тор ском пра ву и пра ва ин ду стриј ске 
сво ји не (у да љем тек сту: ау тор ско и срод на пра ва и 
пра ва ин ду стриј ске сво ји не) је:

1) фи зич ко ли це ко је као ау тор, но си лац срод них 
пра ва, од но сно вла сник пра ва ин ду стриј ске сво ји не, 
оства ру је на кна ду по том осно ву;

2) на след ник имо вин ског ау тор ског и срод ног 
пра ва и пра ва ин ду стриј ске сво ји не (по том ци ау то ра, 
су пру жни ци, ро ди те љи итд.), и 

3) сва ко дру го фи зич ко ли це ко је оства ру је на-
кна ду по осно ву ау тор ског и срод ног пра ва и пра ва 
ин ду стриј ске сво ји не (нпр. ли ца ко ја су ова пра ва 
сте кла ку по ви ном, по кло ном и сл.).3

По де ла по ре ских об ве зни ка у три прет ход но на-
бро ја не ка те го ри је ва жна је из два аспек та: 

1. Утвр ђи ва ња по ре ске осно ви це, и
2. Оства ри ва ња пра ва на вре мен ско раз гра-

ни че ње при хо да. 

2.1.3.Порескаосновица
Опо ре зи ви при ход од ау тор ских и срод них пра ва 

и пра ва ин ду стриј ске сво ји не чи ни раз ли ка из ме ђу 
бру то при хо да и тро шко ва ко је је об ве зник имао 
при оства ри ва њу и очу ва њу при хо да, осим ако ЗПДГ 
ни је друк чи је про пи са но.4 Тро шко ви ко ји се при зна ју 
при ли ком утвр ђи ва ња по ре ске осно ви це раз ли ку ју се 

3  Члан 54. ЗПДГ
4  Члан 55. ЗПДГ

у за ви сно сти од ка те го ри је по ре ског об ве зни ка и пред-
ме та опо ре зи ва ња, а мо гу би ти нор ми ра ни и ствар ни.

2.1.3.1.Обвезник–аутор,односноносилац
сродногправа

Сход но од ред ба ма чл. 56–57. ЗПДГ, при ли ком 
утвр ђи ва ња по ре ске осно ви це, ау то ри ма и но си о-
ци ма срод них пра ва при зна ју се нор ми ра ни и/или 
ствар ни тро шко ви.

Об ве зни ку – ау то ру, од но сно но си о цу срод ног 
пра ва при зна ју се сле де ћи нор ми ра ни тро шко ви5:

1) за ва јар ска де ла, та пи се ри је, умет нич ку ке ра-
ми ку, ке ра мо пла сти ку, мо за ик и ви траж, за умет нич ку 
фо то гра фи ју, зид но сли кар ство и сли кар ство у про-
сто ру у тех ни ка ма: фре ска, гра фи ка, ин тар зи ја, емајл, 
ин тар зи ра не и емај ли ра не пред ме те, ко сти мо гра фи ју, 
мод но кре а тор ство и умет нич ку об ра ду тек сти ла (тка-
ни тек стил, штам па ни тек стил и сл.) – 50% од бру то 
при хо да;

2) за сли кар ска де ла, гра фич ка де ла, ин ду стриј ско 
об ли ко ва ње са из ра дом мо де ла и ма ке та, сит ну пла сти-
ку, ра до ве ви зу ел них ко му ни ка ци ја, ра до ве у обла сти 
уну тра шње ар хи тек ту ре и об ра де фа са да, об ли ко ва ње 
про сто ра, ра до ве на под руч ју хор ти кул ту ре, вр ше ње 
умет нич ког на џо ра над из во ђе њем ра до ва у обла сти 
уну тра шње и фа сад не ар хи тек ту ре, об ли ко ва ња про-
сто ра и хор ти кул ту ре са из ра дом мо де ла и ма ке та, 
умет нич ка ре ше ња за сце но гра фи ју, на уч на, струч на, 
књи жев на и пу бли ци стич ка де ла, пре во ђе ње, од но сно 
пре во ди, му зич ка и ки не ма то граф ска де ла и ре ста у-
ра тор ска и кон зер ва тор ска де ла у обла сти кул ту ре и 
умет но сти, за из во ђе ње умет нич ких де ла (сви ра ње и 
пе ва ње, по зо ри шна и филм ска глу ма, ре ци то ва ње), 
сни ма ње фил мо ва и идеј не ски це за та пи се ри ју и ко-
сти мо гра фи ју кад се не из во де у ма те ри ја лу – 43% од 
бру то при хо да;

3) за ин тер пре та ци ју, од но сно из во ђе ње естрад-
них про гра ма за бав не и на род не му зи ке, про из вод њу 
фо но гра ма, про из вод њу ви де о гра ма, про из вод њу еми-
си је, про из вод њу ба зе по да та ка и за дру га ау тор ска 
и срод на пра ва ко ја ни су на ве де на у тач. 1) и 2) овог 
чла на – 34% од бру то при хо да.

Из у зет но од прет ход но на ве де ног, за при хо де 
од ау тор ских и срод них пра ва на ко је се по рез пла ћа 
са мо о по ре зи ва њем, из у зев тих при хо да ко је оства ру-
је об ве зник ко ји има ста тус са мо стал ног умет ни ка у 
скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је област кул ту ре, 
нор ми ра ни тро шко ви при зна ју се у скла ду са чла ном 
12б ЗПДГ. О овој те ми де таљ но смо пи са ли у бро ју 
10/2021.

ЗПДГ про пи су је мо гућ ност да се об ве зни ку – 
ау то ру и но си о цу срод ног пра ва, на ње гов зах тев, 
уме сто нор ми ра них при зна ју ствар ни тро шко ви 
ко је је имао при оства ри ва њу и очу ва њу при хо да, 
ако за то под не се до ка зе6 (што је у прак си из у зет но 
ре дак слу чај).

5  Члан 56. став 1. ЗПДГ
6  Члан 57. став 2. ЗПДГ



Септембар 2022. ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК 29

До дат но, без об зи ра на то да ли се ау тор, од но сно 
но си лац срод ног пра ва, опре де ли за при зна ва ње прет-
ход но по ме ну тих нор ми ра них или ствар них тро шко ва 
ко је је имао при оства ри ва њу и очу ва њу при хо да, 
он има пра во и на при зна ва ње ствар них тро шко ва 
из чла на 57. став 1. ЗПДГ (на кна да ко ју пла ћа ју за 
услу ге од го ва ра ју ћој ау тор ској аген ци ји, ор га ни за ци ји 
за за шти ту му зич ког ау тор ског пра ва и пред у зе ћи ма 
и дру гим прав ним ли ци ма овла шће ним за про да ју и 
на пла ту при хо да од ау тор ских де ла).

2.1.3.2.Обвезник–наследникимовинског
ауторскогисродногправаиправаиндустријске
својинеисвакодругофизичколицекојеостварује

накнадупотимосновама
Нор ми ра ни тро шко ви се не при зна ју на след-

ни ци ма имо вин ског ау то р ског и срод ног пра ва и 
дру гим фи зич ким ли ци ма ко ја оства ру ју на кна ду 
по тим осно ва ма.

Ова ли ца има ју пра во са мо на при зна ва ње ствар-
них тро шко ва из чла на 57. став 1. ЗПДГ (на кна да 
ко ју пла ћа ју за услу ге од го ва ра ју ћој ау тор ској аген ци ји, 
ор га ни за ци ји за за шти ту му зич ког ау тор ског пра ва и 
пред у зе ћи ма и дру гим прав ним ли ци ма овла шће ним 
за про да ју и на пла ту при хо да од ау тор ских де ла).

2.1.3.3.Обвезник–власникправа
индустријскесвојине

Као и у слу ча ју на след ни ка имо вин ског ау тор ског 
и срод ног пра ва, од но сно дру гих фи зич ких ли ца ко ја 
оства ру ју на кна ду по тим осно ва ма, ни вла сни ци 
пра ва ин ду стриј ске сво ји не не ма ју пра во на при-
зна ва ње нор ми ра них тро шко ва. 

Ме ђу тим, и ова ли ца има ју пра во на при зна ва ње 
од ре ђе них ствар них тро шко ва, ко ји су про пи са ни 
чла ном 57. став 3. ЗПДГ. 

На и ме, чла ном 57. став 3. ЗПДГ про пи са но је да 
се об ве зни ку – вла сни ку пра ва ин ду стриј ске сво ји не, 
при зна ју као тро шак при утвр ђи ва њу опо ре зи вог при-
хо да ствар ни тро шко ви, и то: 

а) так се и тро шко ви ко ји се пла ћа ју за за шти ту 
па те на та, ма лих па те на та, жи го ва, мо де ла, узо ра ка и 
тех нич ких уна пре ђе ња пре ма по твр ди над ле жног ор-
га на за њи хо ву за шти ту; 

б) тро шко ви из ра де на цр та и тех нич ког опи са 
па те на та, ма лих па те на та, жи го ва, мо де ла, узо ра ка 
и тех нич ких уна пре ђе ња ко ји су би ли са став ни део 
при ја ве ко јом се од над ле жног ор га на тра жи њи хо ва 
за шти та, пре ма по твр ди струч ног ли ца ко је је из ра ди ло 
те на цр те и тех нич ке опи се и уз ми шље ње о ре ал но-
сти ових тро шко ва ко је из да је од го ва ра ју ћа стру ков на 
ор га ни за ци ја про на ла за ча; 

в) тро шко ви за из ра ду про то ти па, по треб ног да би 
се па тент, ма ли па тент, жиг, мо дел, узо рак или тех нич ко 
уна пре ђе ње про ве ри ли, под усло вом да су при ја вље-
ни, од но сно за шти ће ни. Ако је про то тип из ра ђен у 
пред у зе ћу, од но сно уста но ви, по твр ду о тро шко ви ма 
из ра де из да је из ра ђи вач. Уко ли ко је про то тип из ра дио 
про на ла зач у соп стве ној ре жи ји, при зна ју се ствар ни 

тро шко ви ко је је имао, а ми шље ње о ре ал но сти тро-
шко ва из да је од го ва ра ју ћа стру ков на ор га ни за ци ја 
про на ла за ча. 

2.1.3.4.Проценапорескеосновице
Пре ма чла ну 60. ЗПДГ, ако По ре ска упра ва утвр ди 

да је ин тер пре та тор, ме на џер или дру го ан га жо ва но 
ли це по осно ву естрад ног про гра ма за бав не и на род-
не му зи ке или дру гог за бав ног про гра ма оства ри ло 
при ход, а ни је за кљу чи ло уго вор са ор га ни за то ром 
та квог про гра ма, или оце ни да је оства ре ни при ход 
ве ћи од уго во ре ног при хо да, бру то при ход се утвр ђу је 
про це ном у скла ду са за ко ном ко ји уре ђу је по ре ски 
по сту пак и по ре ску ад ми ни стра ци ју, а опо ре зу је без 
при зна ва ња нор ми ра них, од но сно ствар них тро шко-
ва. По ре ска упра ва, у скла ду са чла ном 60. За ко на о 
по ре ском по ступ ку и по ре ској ад ми ни стра ци ји, од-
лу чу је ко је ће ме то де и на чи не ко ри сти ти за про це ну 
по ре ске осно ви це (ме тод па ри фи ка ци је или ме тод 
уна кр сне про це не).

2.1.4.Временскоразграничењеприхода
При хо ди од ау тор ских и срод них пра ва и пра ва 

ин ду стриј ске сво ји не ко је је об ве зник – ау тор, но си лац 
срод них пра ва или вла сник пра ва ин ду стриј ске сво ји не 
оства рио за де ло ко је је ства рао ду же од јед не го ди не, 
при ли ком утвр ђи ва ња при хо да, де ле се, на зах тев об-
ве зни ка, на оно ли ко јед на ких де ло ва ко ли ко је го ди на 
де ло ства ра но, а не ду же од пет. У том слу ча ју, у сва кој 
го ди ни опо ре зу је се сра змер ни део при хо да.7

2.1.5.Порескастопа
Сто па по ре за на при хо де од ау тор ских и срод-

них пра ва и пра ва ин ду стриј ске сво ји не из но си 20%, 
сход но чла ну 58. ЗПДГ.

2.2. Доприноси за обавезно социјално осигурање

2.2.1.Aутор,односноносилацсродногправа
каообвезникплаћањадоприноса

У скла ду са За ко ном 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) 
и За ко ном о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу (у 
да љем тек сту: За кон о ПИО), об ве зни ци до при но са за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње су, из ме ђу оста лог, 
ли ца ко ја оства ру ју уго во ре ну на кна ду.8 Ова ли ца 
сма тра ју се и об ве зни ци ма до при но са за здрав стве но 
оси гу ра ње, уко ли ко ни су оба ве зно со ци јал но оси гу-
ра на по дру гом осно ву.9

Ли це ко је оства ру је уго во ре ну на кна ду ЗДО СО 
де фи ни ше се као фи зич ко ли це ко је оба вља по сло ве 
по осно ву уго во ра о де лу, ау тор ског уго во ра, уго во ра 

7  Члан 59. ЗПДГ
8  Члан 7. став 1. тач ка 9) ЗДО СО и члан 12. став 1. тач ка 3) За-

ко на о ПИО
9  Члан 8. став 1. тач ка 16) ЗДО СО, члан 11. став 1. тач ка 16) и 

члан 11. став 2. За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу 
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о до пун ском ра ду и дру гог уго во ра или по не ком дру-
гом осно ву, а за из вр шен рад оства ру је уго во ре ну 
на кна ду, од но сно на кна ду за рад (у да љем тек сту: 
уго во ре на на кна да), са гла сно са од ред ба ма чла на 6. 
став 1. тач ка 17) ЗДО СО.

Уго во ре на на кна да је на кна да за рад у ко јој су 
са др жа ни по рез и до при но си ко ји се пла ћа ју на те рет 
ли ца ко ја оства ру ју ту на кна ду.

Пре ма од ред ба ма чла на 12. став 1. тач ка 3) За-
ко на о ПИО, си гу ра ни ци са мо стал них де лат но сти су, 
из ме ђу оста лих, ли ца ко ја оба вља ју по сло ве по осно ву 
уго во ра о де лу, од но сно по сло ве по осно ву ау тор ског 
уго во ра, као и по сло ве по осно ву дру гих уго во ра, код 
ко јих за из вр шен по сао оства ру ју на кна ду (у да љем 
тек сту: уго во ре на на кна да), а ни су оси гу ра ни по дру-
гом осно ву,

Сход но на ве де ном, ау тор, од но сно но си лац 
срод ног пра ва, об ве зник је до при но са за ПИО и 
до при но са за здрав стве но оси гу ра ње (ако ни је 
оси гу ран по дру гом осно ву) са мо у слу ча ју ка да 
ње гов уго вор ни ан га жман са ис пла ти о цем при хо да 
под ра зу ме ва ства ра ње ау тор ског де ла, тј. са мо 
у слу ча ју ње го вог ак тив ног рад ног ан га жо ва ња у 
оства ри ва њу при хо да.

На ве де но по твр ђу ју и опи си вр ста при хо да из 
ка та ло га да тог у Пра вил ни ку о по ре ској при ја ви за 
по рез по од бит ку(у да љем тек сту: Пра вил ник) и из-
ме на ма и до пу на ма опи са ши фа ра из овог ка та ло га 
(у да љем тек сту: Ка та лог) ко ји је об ја ви ла По ре ска 
упра ва. На и ме, у Ка та ло гу је за све вр сте при хо да од 
ау тор ских и срод них пра ва, за ко је по сто ји оба ве за 
пла ћа ња до при но са (ОВП 301 – 314), екс пли цит но 
на ве де но да је реч о при хо ди ма ау то ра од уго во ре не 
на кна де за ства ра ње ау тор ског де ла.

Са дру ге стра не, уко ли ко ау тор, од но сно но си лац 
срод ног пра ва, оства ру је при ход од имо вин ског пра-
ва над ау тор ским де лом (ОВП 315–321), тј. па сив ни 
при ход од еко ном ског ис ко ри шћа ва ња већ по сто је ћег 
ау тор ског де ла, у том слу ча ју он ни је об ве зник пла ћа ња 
до при но са за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње (не оба-
вља ју ни ка кав по сао). Ово је екс пли цит но и на ве де но 
у прет ход но по ме ну тим из ме на ма и до пу на ма опи са 
ши фа ра при хо да ван рад ног од но са из ка та ло га вр сте 
при хо да ко је се ко ри сте код под но ше ња по је ди нач не 
по ре ске при ја ве за по рез по од бит ку од 01. ја ну а ра 
2016. го ди не на Обра сцу ППП-ПД.10

2.2.1.1.Аутор,односноносилацсродногправа
којијемалолетан

Уко ли ко је ау тор, од но сно но си лац срод ног пра ва 
ли це ко је ни је на вр ши ло 15 го ди на жи во та, при ход од 
ау тор ског и срод них пра ва ко ји ово ма ло лет но ли це 
оства ри по осно ву уго во ра за кљу че ним са ње го вим 
за ступ ни ком, ни је пред мет об ра чу на ва ња до при но са 
за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње. На ве де но је по-
твр ђе но и Пра вил ни ком, у ко јем је у окви ру Ка та ло га 

10  Из вор: https://www.purs.gov.rs/prav na-li ca/ob je di nje na/po re ski-
pro pi si.html

вр ста при хо да за при хо де ли ца мла ђих од 15 го ди на 
пред ви ђе на озна ка при ма о ца при хо да 11 - - „лицекоме
сеисплаћујуприходиванрадногодносанакојесене
обрачунавајуинеплаћајудоприносизаобавезносоци
јалноосигурање“. У Ка та ло гу се, та ко ђе, екс пли цит но 
на во ди да се на при хо де ау то ра мла ђих од 15 го ди на 
до при но си не пла ћа ју (ОВП 315 – 321). 

У ве зи са на ве де ном те мом, Ми ни стар ство фи нан-
си ја (у да љем тек сту: МФИН) је из да ло и Ми шље ње 
бр. 011-001297/2003-03 од 1.9.2003. го ди не, чи ји из вод 
на во ди мо у на став ку:

„Ускладусаодредбомчлана14.став3.Зако
на,покојојсесвојствоосигураниканеможестећи
пренавршених15годинаживота,науговорекојисе
склапајусазаконскимзаступницимамалолетнихлица
којајошнисунавршила15годинаживота,допринос
запензијскоиинвалидскоосигурањесенеплаћа.“

Ме ђу тим, уко ли ко при ход оства ру је ау тор 
ко ји је ма ло ле тан, али има на вр ше них 15 го ди на 
жи во та, до при нос за ПИО се пла ћа.

2.2.2.Наследникимовинскогауторскогисродног
праваиправаиндустријскесвојине,свакодруго
физичколицекојеостварујенакнадупотим
основамаивласникправаиндустријскесвојине

каообвезнициплаћањадоприноса
На след ник имо вин ског ау тор ског и срод ног пра-

ва и пра ва ин ду стриј ске сво ји не, сва ко дру го фи зич ко 
ли це ко је оства ру је на кна ду по тим осно ва ма, као и 
вла сник пра ва ин ду стриј ске сво ји не, не сма тра ју се 
об ве зни ци ма до при но са за со ци јал но оси гу ра ње у 
сми слу ЗДО СО. 

На и ме, ова ли ца се не сма тра ју ли ци ма ко ја оства-
ру ју уго во ре ну на кна ду јер не оства ру ју ак тив ни при ход 
по осно ву оба вља ња по сло ва, већ па сив ни при ход по 
осно ву рас по ла га ња имо вин ским ау тор ским и срод ним 
пра ви ма и пра ви ма ин ду стриј ске сво ји не на већ ство-
ре ним ау тор ским де ли ма, од но си ма пред ме ти ма пра ва 
ин ду стриј ске сво ји не. По сле дич но, на кна да ко ју ова 
ли ца оства ру ју не пред ста вља екви ва лент за из вр ше ни 
рад, што је нео п хо дан пред у слов за на ста нак оба ве зе 
пла ћа ња до при но са. 

Ова кав став ре флек то ван је и у Пра вил ни ку, од-
но сно Ка та ло гу вр сте при хо де, где је за при хо де ових 
ли ца пред ви ђе на озна ка 11, при че му се де цид но и 
на во ди да се за ОВП 322 и 323 (ко ји су пред ви ђе ни 
за ове вр сте при хо да), до при но си не об ра чу на ва ју 
и не пла ћа ју. 

Ка да је реч о на след ни ци ма имо вин ских ау тор-
ских и срод них пра ва, МФИН је свој став из не ло и у 
Ми шље њу бр. 011-001297/2003-03 од 1.9.2003. го ди не 
на ко је смо се освр ну ли у окви ру прет ход не тач ке, а 
чи ји ре ле ван тан из вод на во ди мо у на став ку: 

„Кодзакључивањауговорасалицимакојасу
наследнициауторскихисроднихправа,доприносза
пензијскоиинвалидскоосигурањесенеплаћа,јеркод
овихуговоранепостојиизвршенпосаонастрани
наследника,каоелементизчлана12.став1.тачка
3)Законаопензијскомиинвалидскомосигурању("Сл.
гласникРС",бр.34/2003даље:Закон).“
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2.2.3.Основицадоприноса
Пре ма чла ну 28. ЗДО СО, осно ви ца до при но са 

за ли ца ко ја оства ру ју уго во ре ну на кна ду је опо ре-
зи ви при ход од уго во ре не на кна де у скла ду са ЗПДГ. 
При ли ком об ра чу на и пла ћа ња до при но са, нај ви ша 
и нај ни жа ме сеч на осно ви ца до при но са се не при-
ме њу ју.11

2.2.4.Стопедоприноса
Сто пе по ко ји ма се об ра чу на ва ју и пла ћа ју до-

при но си је су:
1. За оба ве зно пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра-

ње – 25%;
2. За оба ве зно здрав стве но оси гу ра ње – 10,3%.12

2.3. Обрачунавање, утврђивање  
и плаћање пореза и доприноса

Пре ма чла ну 99. став 1. тач ка 2) ЗПДГ, по рез на 
при хо де од ау тор ских и срод них пра ва и пра ва ин ду-
стриј ске сво ји не пла ћа се по од бит ку од сва ког по је-
ди нач но оствар ног при хо да, уко ли ко је ис пла ти лац 
при хо да прав но ли це, пред у зет ник или пред у зет ник 
па у ша лац. Под прав ним ли цем се, у сми слу прет ход но 
по ме ну те од ред бе ЗПДГ, под ра зу ме ва и део прав ног 
ли ца, од но сно по слов на је ди ни ца не ре зи дент ног прав-
ног ли ца ко ја је ре ги стро ва на код над ле жног др жав ног 
ор га на (пред став ни штво, огра нак и др.), као и др жав ни 
ор га ни и ор га ни за ци је.13

Са дру ге стра не, ка да фи зич ка ли ца оства ру ју 
при хо де од ау тор ских и срод них пра ва и пра ва ин ду-
стриј ске сво ји не од до ма ћих ис пла ти ла ца ко ји не ма ју 
оба ве зу об ра чу на по ре за по од бит ку (на при мер, од 
фи зич ких ли ца), као и ка да их оства ру ју од ис пла-
ти ла ца из ино стран ства, по ре ска оба ве за утвр ђу је се 
са мо о по ре зи ва њем/ре ше њем по ре ског ор га на. О овој 
те ми пи са ли смо у бр. 10/21 на 12. стра ни и бр. 24/21 
на стра ни 123.

По рез по од бит ку, за сва ког об ве зни ка и за сва ки 
по је ди нач но ис пла ће ни при ход, ис пла ти лац об ра чу на-
ва, об у ста вља и упла ћу је на про пи са ни је дин стве ни 
уплат ни ра чун у мо мен ту ис пла те при хо да, у скла ду са 
про пи си ма ко ји ва же на дан ис пла те при хо да, са гла сно 
од ред ба ма чла на 101. ЗПДГ. 

11 Члан 41. став 2. и члан 36. став 3. ЗДО СО
12 Члан 44. став 1. ЗДО СО
13  Члан 99. став 2. ЗПДГ

До при но се за ли ца ко ја оства ру ју уго во ре ну на-
кна ду та ко ђе је ду жан да об ра чу на, об у ста ви и упла ти 
ис пла ти лац, при ли ком ис пла те уго во ре не на кна де, у 
скла ду са од ред ба ма чла на 57. став 1. ЗДО СО.

Ме ђу тим, уко ли ко се при ход од ау тор ског и срод-
них пра ва ис пла ћу је са мо стал ном умет ни ку (у сми слу 
чла на 6. став 1. тач ка 16) ЗДО СО), ис пла ти лац при хо да 
не ма оба ве зу пла ћа ња до при но са по од бит ку, с об зи ром 
на то да са мо стал ни умет ни ци пла ћа ју до при но се на 
осно ву ре ше ња По ре ске упра ве.14 О под но ше њу при-
ја ве и утвр ђи ва њу до при но са за са мо стал не умет ни ке 
(Об ра зац ППД-СУ), пи са ли смо у ПС 4 и 5/2022.

Та ко ђе, ис пла ти лац при хо да не ма оба ве зу пла ћа ња 
до при но са уко ли ко му оси гу ра ник – при ма лац при-
хо да од ау тор ских и срод них пра ва до ста ви ре ше ње 
о пре стан ку оба ве зе пла ћа ња до при но са. На и ме, 
чла ном 67. ЗДО СО про пи са но је да об ве зник до при-
но са по осно ву уго во ре не на кна де, за ко га до при нос 
об ра чу на ва, об у ста вља и пла ћа ис пла ти лац при хо да у 
скла ду са чла ном 57. став 1. овог за ко на, мо же у то ку 
те ку ће го ди не на про пи са ном об ра сцу под не ти зах тев 
за пре ста нак оба ве зе пла ћа ња до при но са по осно ву 
бу ду ће уго во ре не на кна де у тој го ди ни, ка да осно ви ца 
до при но са ко ји су пла ће ни по осно ву уго во ре не на кна де 
за јед но са осно ви ца ма до при но са ко ји су пла ће ни по 
дру гим осно ви ма до стиг не из нос нај ви ше го ди шње 
осно ви це до при но са (нај ви ша осно ви ца за 2022. го-
ди ну из но си 5.293.680 ди на ра). Ре ше ње о пре стан ку 
оба ве зе пла ћа ња до при но са по осно ву бу ду ће уго во ре не 
на кна де у то ку те ку ће го ди не до но си ор га ни за ци ја за 
оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње, у ро ку од 15 да на од 
да на под но ше ња до ку мен то ва ног зах те ва об ве зни ка.

 2.4. Прерачун нето износа уговорене накнаде  
у бруто износ 

На кна да по осно ву ау тор ских и срод них пра ва 
и пра ва ин ду стриј ске сво ји не мо же се уго во ри ти у 
не то или у бру то из но су. У слу ча ју ка да је на кна да 
уго во ре на у не то из но су, та да је по треб но из вр ши ти 
пре ра чу на ва ње не то из но са у бру то, при ме ном од го-
ва ра ју ћих ко е фи ци је на та/фор му ла. 

Ко е фи ци јен ти/фор му ле за пре ра чун се раз ли ку ју 
у за ви сно сти од то га да ли се на уго во ре ну на кна ду 
пла ћа са мо по рез или и до при нос(и), као и од то га ко ји 
тро шко ви се при зна ју при ли ком утвр ђи ва ња осно ви це 
(нор ми ра ни и/или ствар ни тро шко ви).

14  Члан 57. став 3. и члан 58. ЗДО СО
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Ко е фи ци јен ти за пре ра чун ка да се при зна ју  
са мо нор ми ра ни тро шко ви

Сто па нор
ми ра ни х 

тро шко ва 

По рез 20%,
до при нос за 

ПИО 25% и до
при нос здрав

стве но  
оси гу ра ње 

10,3%

По рез 20% и 
 до при нос за 

ПИО 25%
По рез 20%

1 2 3 4

50% 1,382170007 1,290322581 1,111111111

43% 1,460301698 1,344989913 1,128668172

34% 1,574753551 1,422475107 1,152073733

Фор му ле за пре ра чун ка да се уме сто  
нор ми ра них при зна ју ствар ни тро шко ви

По рез 20%,
до при нос за ПИО 25% 

и до при нос здрав
стве но  

оси гу ра ње 10,3%

По рез 20% и 
 до при нос за ПИО 25% По рез 20%

1 2 3
Б = (Н – 0,553 x СТ) 

/ 0,447
Б = (Н – 0,45 x СТ) 

/ 0,55
Б = (Н – 0,2 x СТ) 

/ 0,8
Ле ген да:
– Б – бру то на кна да,
– СТ – укуп ни ствар ни тро шко ви и 
– Н – не то на кна да

Фор му ле за пре ра чун ка да се при зна ју  
и нор ми ра ни тро шко ви и ствар ни тро шко ви  

ко ји су ис ка за ни у ап со лут ном из но су

Сто па
нор ми
ра ни х 

тро шко
ва 

По рез 20%,
до при нос за 
ПИО 25% и

до при нос за
здрав стве но 
оси гу ра ње 

10,3%

По рез 20% и 
 до при нос за ПИО 

25%
По рез 20%

1 2 3 4
50% Б = (Н – 0,553 x 

СТ) / 0,7235
Б = (Н – 0,45 x СТ) 

/ 0,7750
Б = (Н – 0,2 x СТ) 

/ 0,9

43% Б = (Н – 0,553 x 
СТ) / 0,68479

Б = (Н – 0,45 x СТ) 
/ 0,7435

Б = (Н – 0,2 x СТ) 
/ 0,886

34% Б = (Н – 0,553 x 
СТ) / 0,63502

Б = (Н – 0,45 x СТ) 
/ 0,7030

Б = (Н – 0,2 x СТ) 
/ 0,868

Ле ген да:
– Б – бру то на кна да,
– СТ – укуп ни ствар ни тро шко ви и 
– Н – не то на кна да

Фор му ле за пре ра чун ка да се при зна ју  
и нор ми ра ни тро шко ви и ствар ни тро шко ви, 

ка да су ствар ни тро шко ви ис ка за ни  
као про це нат од бру то при хо да

Сто па
нор ми
ра ни х 

тро шко
ва 

По рез 20%,
до при нос за ПИО 

25% и
до при нос за

здрав стве но оси гу
ра ње 10,3%

По рез 20% и 
 до при нос за ПИО 

25%
По рез 20%

1 2 3 4
50% Б = Н / (0,7235 + 

0,553 x П)
Б = Н / (0,7750 + 

0,45 x П)
Б = Н / (0,9 + 

0,2 П)

43% Б = Н / (0,68479 + 
0,553 x П)

Б = Н / (0,7435 + 
0,45 x П)

Б = Н / (0,886 + 
0,2 x П)

34% Б = Н / (0,63502 + 
0,553 x П)

Б = Н / (0,7030 + 
0,45 x П)

Б = Н / (0,868 + 
0,2 x П)

Ле ген да:
– Б – бру то на кна да,
– П – сто па на кна де (од бру то при хо да) и 
– Н – не то на кна да

2.4.1.Примеробрачунакадасепризнају
самонормиранитрошкови

При мер 1.

При вред но дру штво је ис пла ти ло на кна ду дво ји
ци ау то ра за пи са ње струч ног чла нка ко ји је об ја вљен 
у ча со пи су ко ји из да је дру штво. Је дан ау тор је за по
слен, док је дру ги не за по слен и ни је оси гу ран ни по 
јед ном осно ву. Не то на кна да за сва ког ау то ра из но си 
200.000 ди на ра (нор ми ра ни тро шко ви из но се 43%). 
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Ред. 
бр. О П И С Не за по сле ни За по сле ни

1 2 3 4
1 Не то на кна да 200.000,00 200.000,00
2 Ко е фи ци јент за пре ра чун 1,460301698 1,344989913
3 Бру то при ход (рб. 1 х рб. 2) 292.060,34 268.997,98
4 Нор ми ра ни тро шко ви (рб. 3 х 43%) 125.585,95 115.669,13
5 Опо ре зи ви при ход (рб. 3 – рб. 4) 166.474,39 153.328,85
6 По рез на до хо дак гра ђа на (рб. 5 х 20%) 33.294,88 30.665,77
7 До при нос за ПИО (рб. 5 х 25%) 41.618,60 38.332,21
8 До при нос за здрав стве но оси гу ра ње (рб. 5 х 10,3%) 17.146,86  –
9 Не то на кна да за ис пла ту (рб. 3 – рб. 6 – рб. 7 – рб. 8) 200.000,00 200.000,00

При мер по пу ња ва ња Об ра сца ППП-ПД за не за по сле но ли це из прет ход ног при ме ра:
ОБ РА ЗАЦ ППП-ПД (ПО ЈЕ ДИ НЕ ПО ЗИ ЦИ ЈЕ) 

Ред.  
бр. ОПИ С Не за по сле ни

1.1. Вр ста при ја ве 1

1.2. Об ра чун ски пе ри од 08 2022

1.4. Да тум пла ћа ња 12 08 2022

3.6. Ши фра вр сте при хо да 1 01 304 00 0

3.9. Бру то при ход 292.060,34

3.10. Осно ви ца за по рез 166.474,39

3.11. По рез 33.294,88

3.12. Осно ви ца за до при но се 166.474,39

3.13. ПИО 41.618,60

3.14. Здрав ство 17.146,86

3.15. Не за по сле ност 0

3.16. Бе не фи ци ра ни ПИО 0

3.17. У МФП по ља не уно се се по да ци 0

2.4.2.Примеробрачунакадасепризнајустварниуместонормиранихтрошкова

При мер 2:

Прав но ли це из вр ши ло је ис пла ту на кна де фи зич ком ли цу „А“ за ства ра ње ау тор ског де ла у из но су од 150.000 
ди на ра на име не то хо но ра ра и још 50.000 ди на ра на име ствар них тро шко ва, што укуп но из но си 200.000 ди на
ра. У пи та њу је ли це ко је ни је оси гу ра но по дру гом осно ву, па се пла ћа и до при нос за здрав стве но оси гу ра ње:

Не то на кна да 200.000,00
Пре ра чун Б = (200.000 – 0,553 х 50.000) / 0,447

1. Бру то при ход 385.570,47
2. Ствар ни тро шко ви 50.000,00



 

34 ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК Септембар 2022.

3. Опо ре зи ви при ход (ред. бр. 1 – ред. бр. 2 )  335.570,47 
4. По рез (ред. бр. 3 х 20%)  67.114,09 
5. До при нос за ПИО (ред. бр. 3 х 25%)  83.892,62 
6. До при нос за здрав стве но оси гу ра ње (ред. бр. 3 х 10,3%)  34.563,76 
7. Укуп но по рез и до при но си (ред. бр. 4 + ред. бр. 5 + ред. бр. 6)  185.570,47 
8. Не то на кна да (ред. бр. 1 – ред. бр. 7) 200.000,00

ОБ РА ЗАЦ ППППД (ПО ЈЕ ДИ НЕ ПО ЗИ ЦИ ЈЕ) 
Ред.  
бр. ОПИ С Ли це А

1.1. Вр ста при ја ве 1
1.2. Об ра чун ски пе ри од 08 2022
1.4. Да тум пла ћа ња 22 08 2022
3.6. Ши фра вр сте при хо да 1 05 314 00 0
3.9. Бру то при ход 385.570,47

3.10. Осно ви ца за по рез 335.570,47
3.11. По рез 67.114,09
3.12. Осно ви ца за до при но се 335.570,47
3.13. ПИ О 83.892,62
3.14. Здрав ство 34.563,76
3.15. Не за по сле ност 0
3.16. Бе не фи ци ра ни ПИО 0
3.17. У МФП 5 – ствар ни тро шко ви 50.000,00

2.4.3.Примеробрачунакадасепореднормиранихпризнајуистварнитрошкови

При мер 3:

Прав но ли це ан га жо ва ло је са мо стал ног умет ни ка – оси гу ра ни ка, ко ји са мо стал но оба вља умет нич ку де
лат ност у обла сти кул ту ре, за из во ђе ње но во го ди шњег про гра ма за де цу и ис пла ти ло му из нос од 200.000 ди
на ра. Са мо стал ни умет ник пла ћа со ци јал не до при но се по ре ше њу По ре ске упра ве и пла ћа на кна ду ау тор ској 
аген ци ји у из но су од 15.555,56 ди на ра. 

Не то на кна да 200.000,00
Пре ра чун Б = (200.000 – 0,2 x 15.555,56) / 0,886

1. Бру то при ход 222.222,20
2. Нор ми ра ни тро шко ви  

(ред. бр. 1 х 43%) 95.555,56
3. Ствар ни тро шко ви 15.555,56
4. Опо ре зи ви при ход  

(ред. бр. 1 – ред. бр. 2 – ред. бр. 3) 111.111,10
5. По рез (ред. бр. 4 х 20%) 22.222,22
6. Не то на кна да ко ја у се би са др жи на кна ду аген ци је 

(ред. бр. 1 – ред. бр. 5) 200.000,00
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ОБ РА ЗАЦ ППППД (ПО ЈЕ ДИ НЕ ПО ЗИ ЦИ ЈЕ)

Ред.  
бр. ОПИ С Ли це А

1.1. Вр ста при ја ве 1
1.2. Об ра чун ски пе ри од 08 2022
1.4. Да тум пла ћа ња 10 08 2022
3.6. Ши фра вр сте при хо да 1 11 319 00 0
3.9. Бру то при ход 222.222,20

3.10. Осно ви ца за по рез 111.111,10
3.11. По рез 22.222,22
3.12. Осно ви ца за до при но се 111.111,10
3.13. ПИ О 0
3.14. Здрав ство 0
3.15. Не за по сле ност 0
3.16. Бе не фи ци ра ни ПИО 0
3.17. У МФП 5 – ствар ни тро шко ви 15.555,56

3. РЕГИСТАР ИСПЛАТИЛАЦА ПРИХОДА 
ИНТЕРПРЕТАТОРИМА

По ре ска упра ва, у скла ду са чла ном 108а ЗПДГ, 
во ди Ре ги стар ис пла ти ла ца при хо да по осно ву естрад-
них про гра ма за бав не и на род не му зи ке и дру гих 
за бав них про гра ма на ко је се пла ћа по рез по од бит-
ку ин тер пре та то ри ма, као ау то ри ма или но си о ци ма 
срод них ау тор ских пра ва, ан сам бли ма и ор ке стри ма, 
ими та то ри ма, илу зи о ни сти ма и дру гим из во ђа чи ма, 
ме на џе ри ма и дру гим ан га жо ва ним ли ци ма. 

Ис пла ти о ци при хо да по осно ву естрад них про гра ма 
за бав не и на род не му зи ке и дру гих за бав них про гра ма су:

1) прав на и фи зич ка ли ца ко ја оба вља ју ре ги стро ва ну 
де лат ност из обла сти уго сти тељ ства, ту ри зма, по сре до-
ва ња и дру гих де лат но сти, а у сво јим или за ку пље ним 
об јек ти ма ор га ни зу ју из во ђе ње естрад них про гра ма за-
бав не и на род не му зи ке или дру гих за бав них про гра ма;

2) прав на и фи зич ка ли ца ре ги стро ва на за де лат ност 
про из вод ње и еми то ва ња ра дио и те ле ви зиј ског про гра ма, 
ко ја про из во де и еми ту ју те ле ви зиј ски про грам за бав не 
и на род не му зи ке, за бав ни, ко ла жни, но во го ди шњи и 
слич ни про гра ми, без об зи ра на то да ли им је из да та или 
не до зво ла за еми то ва ње про гра ма у скла ду са за ко ном 
ко јим се уре ђу је оба вља ње ра ди о ди фу зне де лат но сти;

3) прав на и фи зич ка ли ца ко ја оба вља ју ре ги стро ва-
ну де лат ност, са ве зи, удру же ња, ор га ни за ци је, за јед ни це, 
ме сне за јед ни це и слич ни су бјек ти ко ји у сво јим или 
за ку пље ним об јек ти ма или на дру гим ме сти ма ор га ни-
зу ју кон цер те, кул тур но-умет нич ке, ту ри стич ке и дру ге 
слич не ма ни фе ста ци је и при ред бе, на ко ји ма се из во де 
естрад ни про гра ми за бав не и на род не му зи ке, но во го-
ди шњи и дру ги слич ни за бав ни про гра ми или дру ге 
за бав не при ред бе.

Но во о сно ва ни ис пла ти о ци при хо да ду жни су да 
По ре ској упра ви, пре ма ме сту свог се ди шта, под не су 
при ја ву, у ро ку од 15 да на од да на упи са у од го ва ра ју ћи 
ре ги стар, код над ле жног ор га на (РИП).

Ис пла ти о цу при хо да, По ре ска упра ва ре ше њем 
из ри че ме ру при вре ме не за бра не оба вља ња де лат но сти 
у тра ја њу до 30 да на, ако По ре ској упра ви у про пи са ном 
ро ку не под не се при ја ву за упис у ре ги стар.

Ис пла ти лац при хо да ду жан је да са ин тер пре та то-
ром и дру гим ан га жо ва ним ли цем на из во ђе њу естрад ног 
про гра ма за бав не и на род не му зи ке или дру гог за бав ног 
про гра ма, за кљу чи уго вор, и да По ре ској упра ви до пе тог 
у ме се цу до ста вља пи сме но оба ве ште ње о за кљу че ним 
уго во ри ма у прет ход ном ме се цу (Об ра зац ОЗУ).

Ис пла ти о цу при хо да По ре ска упра ва ре ше њем из-
ри че ме ру при вре ме не за бра не оба вља ња де лат но сти у 
тра ја њу до 30 да на, ако ор га ни зу је из во ђе ње естрад ног 
про гра ма за бав не и на род не му зи ке или дру гог за бав ног 
про гра ма, ан га жо ва њем ли ца без за кљу че ног уго во ра 
или ако По ре ској упра ви у про пи са ном ро ку не до ста ви 
пи сме но оба ве ште ње о за кљу че ним уго во ри ма.

4. РАЧУНОВОДСТВЕНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ 
ТРОШКОВА НАКНАДА ОД АУТОРСКИХ  

И СРОДНИХ ПРАВА  
И ПРАВА ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ
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, укуп ни тро шко ви на кна да по 
ау тор ским уго во ри ма ис ка зу ју се на ра чу ну 523 – Тро
шковинакнадапоауторскимуговорима, а у ко рист 
ра чу на 465 – Обавезепремафизичкимлицимазана
кнадепоуговорима и од го ва ра ју ћих ра чу на гру пе 48 
на ко ји ма се ис ка зу ју оба ве зе за по ре з и до при но се.



 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПАУШАЛНО ОПОРЕЗИВАЊЕ  
ПРЕДУЗЕТНИКА ЗА 2023. ГОДИНУ

У скла ду са од ред бом чла на 46. 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 – да љем тек сту: ЗПДГ), рок за 
под но ше ње зах те ва за па у шал но опо ре зи ва ње у на-
ред ној го ди ни је 31. ок то бар те ку ће го ди не.

Усло ви  за па у шал но опо ре зи ва ње уре ђе ни су 
Уред бом о бли жим усло ви ма, кри те ри ју ми ма и еле-
мен ти ма за па у шал но опо ре зи ва ње об ве зни ка по ре за 
на при хо де од са мо стал не де лат но сти („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 94/19, . . . и 156/20). 

1. Подношење захтева за паушално опорезивање 
за 2023. годину

По след њи дан за под но ше ње зах те ва за па у-
шал но опо ре зи ва ње пред у зет ни ка за на ред ну, 2023. 
го ди ну, је 31. ок то бар 2022. го ди не. 

Да кле, пред у зет ни ци ко ји су у 2022. го ди ни ис-
пу ни ли услов за па у шал но опо ре зи ва ње по осно ву 
по ре за на при хо де од са мо стал не де лат но сти, зах тев 
за па у шал но опо ре зи ва ње за 2022. го ди ну мо гу да 
под не су нај ка сни је 1. но вем бра 2021. го ди не. 

Зах тев се под но си ис кљу чи во елек трон ским пу-
тем, пре ко пор та ла По ре ске упра ве. 

У по дат ке о зах те ву тре ба уне ти:
–  го ди на за ко ју се под но си зах тев – уне ти 2023. 

го ди ну;
– на чин оба вља ња де лат но сти – уне ти 0 – из 

рад ног од но са; 1 – основ на де лат ност; 2 – пен зи о ни-
са но ли це;

– вр ста зах те ва – уне ти 1 – зах тев за па у шал но 
опо ре зи ва ње за но во о сно ва ног об ве зни ка ко ји се сти ца-
јем окол но сти ни је на по чет ку опре де лио за па у шал но 
опо ре зи ва ње; зах тев за про ме ну на чи на опо ре зи ва ња 
и пре ла зак на па у шал но опо ре зи ва ње за ко ји се опре-
де љу је пред у зет ник ко ји је во дио по слов не књи ге а 
у 2023. го ди ни же ли да бу де па у шал но опо ре зо ван.

По да ци о по ре ском об ве зни ку ће би ти ау то мат-
ски уне ти, а уно се се и по да ци о под но си о цу при ја ве.

На кон под но ше ња при ја ве пред у зет ник ће до би-
ти по твр ду да је зах тев под нет. Зах тев се под но си уз 
ко ри шће ње елек трон ског пот пи са пред у зет ни ка или 
овла шће ног ли ца. 

Пред у зет ник ко ји је пла ћао по рез на ствар ни 
при ход, а же ли да у 2023. го ди ни бу де па у шал но опо-
ре зо ван, под но си по ре ску при ја ву ППДГ-1Р  у ко ју 
уно си озна ку 17 – пре ла зак из опо ре зи ва ња на ствар ни 
при ход у па у шал но опо ре зи ва ње.

На по ми ње мо да уко ли ко је пред у зет ник у кон ти-
ну и те ту опо ре зо ван па у шал но и ни је до шло до бит них 
про ме на у по сло ва њу, ни је нео п ход но да сва ке го ди не 
под но си зах тев за па у шал но опо ре зи ва ње.

У скла ду са од ред бом чла на 42. став 2. ЗПДГ, 
ли це ко је за поч не  оба вља ње де лат но сти зах тев за па-
у шал но опо ре зи ва ње под но си ис кљу чи во у мо мен ту 
ре ги стра ци је код над ле жне ор га ни за ци је ко ја во ди ре-
ги стар при вред них су бје ка та – АПР ко ја ће тај зах тев 
про сле ди ти По ре ској упра ви. Ово ли це не под но си 
по ре ску при ја ву ППДГ-1Р, већ се сма тра да ју је 
под не ло. Ако се но во о сно ва ни пред у зет ник не опре де-
ли за па у шал но опо ре зи ва ње у мо мен ту ре ги стра ци је 
у АПР, не по сто ји мо гућ ност на кнад ног под но ше ња 
зах те ва за па у шал но опо ре зи ва ње за те ку ћу го ди ну. У 
том слу ча ју, об ве зник ће би ти у ре жи му во ђе ња по-
слов них књи га, а уко ли ко же ли, мо же под не ти зах тев 
за па у шал но опо ре зи ва ње до 31. ок то бра те ку ће го ди не 
за на ред ну по слов ну го ди ну.

Ли це ко је от поч не са оба вља њем де лат но сти, а 
ко је се не ре ги стру је код АПР (адво ка ти, из вр ши те љи 
и др.), зах тев за па у шал но опо ре зи ва ње под но се По ре-
ској упра ви у ро ку од пет да на од да на ре ги стра ци је, у 
елек трон ском об ли ку пре ко пор та ла По ре ске упра ве, 
са гла сно са од ред ба ма чла на 42. став 3. ЗПДГ. Ово ли-
це под но си по ре ску при ја ву ППДГ-1Р у ро ку од 15 
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да на да на од да на ре ги стра ци је, у скла ду са од ред бом 
чла на 94. став 3. ЗПДГ, а као основ за при ја ву уно си 
озна ку 02 – по че так оба вља ња де лат но сти.

Пред у зет ни ци ко ји се бри шу из ПДВ, зах тев за 
па у шал но опо ре зи ва ње мо гу да под не су  у ро ку од 15 
да на од да на при је ма ак та над ле жног по ре ског ор га на 
ко јим се по твр ђу је бри са ње из еви ден ци је за ПДВ, у 
елек трон ском об ли ку пре ко пор та ла По ре ске упра ве.

2. Утврђивање месечног паушалног пореза
Про це ду ра об ра чу на по ре за на при хо де од са-

мо стал не де лат но сти на па у шал но утвр ђе ни при ход 
је јед но став на, а  про цес утвр ђи ва ња ви си не по ре ске 
оба ве зе је ау то ма ти зо ван.

Про це ње ни из нос ме сеч ног па у шал ног по ре за мо-
же се из ра чу на ти на ин тер нет стра ни ци: https://epo re zi.
purs.gov.rs/kal ku la tor-pa u šal nog-po re za-i-do pri no sa.html

Ре ше ње о утвр ђи ва њу по ре за до ста вља се по ре-
ским об ве зни ци ма у елек трон ском об ли ку у по ре ско 
сан ду че на пор та лу По ре ске упра ве. По ре ска упра ва 
до но си два ре ше ња (ре ше ње за по рез на до хо дак гра-
ђа на и ре ше ње за до при но се за оба ве зно со ци јал но 
оси гу ра ње). 

 По ла зна осно ви ца ко ја је утвр ђе на на осно ву 
де лат но сти ко јом се пред у зет ник ба ви ума њу је се, 
од но сно по ве ћа ва при ме ном сле де ћих еле ме на та:

1) ре ги стро ва но се ди ште пред у зет ни ка;
2) вре мен ски пе ри од ко ји је про те као од ре ги-

стра ци је пред у зет ни ка;
3) ста рост об ве зни ка и ње го ва рад на спо соб ност;
4) оста ле окол но сти ко је ути чу на оства ри ва ње 

до би ти.
Еле мен ти ко ји ма се ко ри гу је по ла зна осно ви ца 

не при ме њу ју се код свих де лат но сти, већ се за сва ки 
од њих про пи су ју по себ на пра ви ла за по је ди не де-
лат но сти. На при мер, ме сто у ко јем је ре ги стро ва но 
се ди ште не ути че на ви си ну по ре за, већ је он исти за 
па у шал но опо ре зо ва не пред у зет ни ке од ре ђе не де лат-
но сти где год да је оба вља ју. 

3. Ко може бити паушално опорезован
Пре ма од ред би чла на 40. ЗПДГ, об ве зник по ре за 

на при хо де од са мо стал не де лат но сти има пра во да 
под не се зах тев да по рез на при хо де од са мо стал не 
де лат но сти пла ћа на па у шал но утвр ђе ни при ход (у 
да љем тек сту: па у шал но опо ре зи ва ње).

Пра во на па у шал но опо ре зи ва ње не при зна је се 
об ве зни ку:

1) ко ји оба вља де лат ност из обла сти ре кла ми ра ња 
и ис тра жи ва ња тр жи шта;

2) ко ји оба вља де лат ност из обла сти: тр го ви не 
на ве ли ко и тр го ви не на ма ло, хо те ла и ре сто ра на, 
фи нан сиј ског по сре до ва ња и ак тив но сти у ве зи с не-
крет ни на ма; 

3) у чи ју де лат ност ула жу и дру га ли ца;

4) чи ји је уку пан про мет у го ди ни ко ја прет хо ди 
го ди ни за ко ју се утвр ђу је по рез, од но сно чи ји је пла-
ни ра ни про мет ка да по чи ње оба вља ње де лат но сти 
– ве ћи од 6.000.000 ди на ра;

5) ко ји је еви ден ти ран као об ве зник по ре за на 
до да ту вред ност у скла ду са За ко ном о по ре зу на до-
да ту вред ност.

Под се ћа мо на то да по чев од утвр ђи ва ња при хо да 
за 2020. го ди ну не мо гућ ност во ђе ња књи га или оте жа но 
оба вља ње де лат но сти због оба ве зе во ђе ња по слов них 
књи га ни је пред у слов за пра во на под но ше ње зах те ва 
за па у шал но опо ре зи ва ње.

Пре ма то ме, пра во на па у шал но опо ре зи ва ње 
мо же се, уз ис пу ње ње про пи са них усло ва, при зна ти и 
пред у зет ни ци ма ко ји оба вља ју де лат но сти из обла сти 
ра чу но вод стве них, књи го вод стве них и ре ви зор ских по-
сло ва и по сло ва по ре ског са ве то ва ња (де лат но сти ко је 
су об у хва ће не ши фром 69.20). Та ко ђе, и  пред у зет ни ци 
ко ји се ба ве де лат но шћу одр жа ва ња и по прав ки мо-
тор них во зи ла (де лат но сти ко је су об у хва ће не ши фром 
45.20) мо гу би ти па у шал но опо ре зо ва ни.

4. Престанак разлога за паушално опорезивање, 
односно измењени услови који искључују право 

на паушално опорезивање
Пре ма од ред би чла на 42. став 4. ЗПДГ, об ве зник 

по ре за на при хо де од са мо стал них де лат но сти ко ме је 
утвр ђе но пра во на па у шал но опо ре зи ва ње, овај на чин 
опо ре зи ва ња ко ри сти док се не утвр ди да су пре ста ли 
раз ло зи за па у шал но опо ре зи ва ње, од но сно да из ме ње-
ни усло ви ис кљу чу ју пра во на па у шал но опо ре зи ва ње. 
У том слу ча ју, над ле жни по ре ски ор ган ће ре ше њем 
на ло жи ти об ве зни ку во ђе ње по слов них књи га од по-
ло ви не те ку ће го ди не или од по чет ка на ред не го ди не.

Пред у зет ник ко ји по рез пла ћа на па у шал ни при-
ход, ко ме се у го ди ни ко ја прет хо ди го ди ни за ко ју се 
вр ши утвр ђи ва ње по ре за зна чај ни је из ме ни обим по-
сло ва ња, од но сно про ме та и дру ги усло ви ко ји ути чу 
на оства ри ва ње пра ва на па у шал но опо ре зи ва ње и 
ви си ну по ре ске оба ве зе, ду жан је да под не се по ре ску 
при ја ву нај ка сни је до 31. ја ну а ра го ди не за ко ју се 
утвр ђу је по рез.

У слу ча ју да по ре ски об ве зник у то ку го ди не пре-
ки не оба вља ње де лат но сти, под но си по ре ску при ја ву 
ППДГ-1Р где уно си озна ку 3 – пре ста нак оба вља ња 
са мо стал не де лат но сти, од но сно озна ку 4 – пре кид 
оба вља ња са мо стал не де лат но сти.  

Из од ре да ба ЗПДГ про ис ти че да пред у зет ник 
ко ји се до бро вољ но опре де лио за па у шал но опо ре зи-
ва ње не мо же „она ко“ до бро вољ но да се опре де ли да 
поч не да во ди по слов не књи ге и да по рез утвр ђу је на 
осно ву ствар ног при хо да, већ то мо же да учи ни са мо 
ако пре ста ну раз ло зи за па у шал но опо ре зи ва ње или 
се из ме не усло ви ко ји ис кљу чу ју пра во на па у шал но 
опо ре зи ва ње.



 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ВЕЗИ СА  
ПОРЕЗОМ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

1. Опорезивање прихода физичких лица,  
тзв. фриленсера, остварених у 2022. години

Пи та ње:

По тре бан нам је при мер об ра чу на по ре за и до
при но са за фри лен се ре, у пи та њу је фи зич ко ли це 
ко је је у рад ном од но су, а оба вља услу ге из обла сти 
ИТ сек то ра (про гра ми ра ње) за ино стра но прав но 
ли це. На ко ји на чин об ра чу на ти по ре ску оба ве зу ако 
је оства ре ни при ход 2.000 евра у сеп тем бру 2022. го
ди не и ка ко по пу ни ти по ре ску при ја ву? Ли це до са да 
ни је има ло ова квих при хо да.

Од го вор:
Из ме на ма и до пу на ма За ко на о по ре зу на до хо дак 

гра ђа на (ЗПДГ) и За ко на о до при но си ма за оба ве зно 
со ци јал но оси гу ра ње (ЗДО СО) из де цем бра 2021. 
го ди не, про ду жен је пе ри од у ко јем По ре ски ор ган 
ре ше њем утвр ђу је по рез и до при но се на при хо де по 
осно ву уго во ре не на кна де од ау тор ских и срод них 
пра ва и уго во ре не на кна де за из вр ше ни рад, на ко је 
се по рез пла ћа са мо о по ре зи ва њем. 

На и ме, ра ди се о про ду жет ку при ме не по себ них 
пра ви ла опо ре зи ва ња при хо да ко је оства ру је по себ на 
ка те го ри ја по ре ских об ве зни ка, тзв. фри лен се ри. Из ме-
на ма у чла ну 5. став 1. и чла ну 7. За ко на о из ме на ма и 
до пу на ма ЗПДГ („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 44/21), 
као и из ме на ма у чла ну 64в ЗДО СО, пе ри од у ко јем ће 
по рез и до при но си на на ве де не при хо де фи зич ких ли ца, 
тзв. фри лен се ра, би ти утвр ђен ре ше њем по ре ског ор га-
на про ду жен је до кра ја 2022. го ди не, та ко да ће по ре ска 
оба ве за за ове при хо де оства ре не у пе ри о ду по чев од 
1. ја ну а ра 2015. го ди не за кључ но са 31. де цем бром 
2022. го ди не (уме сто за кључ но са 31. де цем бром 2021. 
го ди не), за ко је не по сто ји оба ве за пла ћа ња по ре за по 
од бит ку, би ти утвр ђе на ре ше њем по ре ског ор га на, 
под оста лим не про ме ње ним усло ви ма.

По ме ра њем ро ка у ко јем ће се по ре ска оба ве за 
за оства ре не при хо де по осно ву уго во ре не на кна де 
од ау тор ских и срод них пра ва и уго во ре не на кна де за 
из вр ше ни рад утвр ђи ва ти ре ше њем по ре ског ор га на, 
прак тич но од ла же по че так утвр ђи ва ња по ре ске 
оба ве зе по осно ву ових при хо да са мо о по ре зи ва-
њем по чев од 1. ја ну а ра 2023. го ди не, уме сто по чев 
од 1. ја ну а ра 2022. го ди не, ка ко је пр во бит но би ло 
пред ви ђе но. 

Пре ма то ме, по чев од 1. ја ну а ра 2023. го ди не, 
при хо ди ко је оства ру ју ау то ри и но си о ци пра ва срод них 
ау тор ском пра ву, као и ли ца ко ја оства ру ју уго во ре ну 
на кна ду за рад (дру ги при ход) на ко је се по рез пла ћа 
са мо о пре зи ва њем, не ће има ти пра во на при зна ва ње 
нор ми ра них тро шко ва из ра же них у про цен ту ал ном из-
но су (50%, 43%, 34% и 20%) у од но су на бру то при ход. 

Уме сто то га, њи ма ће се нор ми ра ни тро шко ви 
при зна ва ти у ап со лут ном из но су у ви си ни тро стру-
ког нео по ре зи вог из но са за ра де из чла на 15а став 
2. ЗПДГ, ко ји би за при хо де оства ре не у квар та лу у 
2022. го ди ни из но сио 57.900 ди на ра (19.300 x 3). Овај 
из нос од 1. ја ну а ра 2023. го ди не би ће про ме њен, на-
кон утвр ђи ва ња но вог нео по ре зи вог из но са за ра де за 
2023. го ди ну. 

Оста је да се ви ди да ли ће до по чет ка при ме не 
од ре да ба о са мо о по ре зи ва њу по но во би ти из ме на у 
по ре ским про пи си ма и да ли ће се тре нут но про пи са но 
ре ше ње за др жа ти и за и ста при ме њи ва ти по чев од 1. 
ја ну а ра 2023. го ди не (бу ду ћи да су за кон ске од ред бе 
ко ји ма је уре ђе но ово пи та ње у не ко ли ко на вра та већ 
ме ња не). Ову те му ће мо по себ но об ра ди ти у на шем 
ча со пи су ка да од ред бе о са мо о по ре зи ва њу поч ну да 
се при ме њу ју.

Има ју ћи у ви ду на ве де но, фи зич ко ли це ко је у 
то ку 2022. го ди не оства ри при хо де по осно ву уго во ре-
не на кна де од ау тор ских и срод них пра ва и уго во ре не 
на кна де за из вр ше ни рад, ни је ду жно да по осно ву тих 
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при хо да по ре ском ор га ну под но си по ре ску при ја ву 
ПП-ОПО за утвр ђи ва ње по ре ске оба ве зе са мо о по ре-
зи ва њем, већ ће По ре ски ор ган по осно ву тих при хо да 
по ре ску оба ве зу утвр ди ти ре ше њем. За са да ни је 
уре ђе но ни на ко ји на чин ће По ре ска упра ва утвр ђи ва ти 
ко су по ре ски об ве зни ци и ко ли ка је ви си на њи хо вих 
при хо да (про пи си ва њем под но ше ња при ја ве, на осно ву 
по да та ка из по слов них ба на ка итд.). 

За на ве де не при хо де за ко је ће по ре ска оба ве за 
би ти утвр ђе на ре ше њем по ре ског ор га на, не пла ћа 
се по рез на до хо дак гра ђа на на при хо де оства ре не у 
ка лен дар ској го ди ни у ви си ни до 384.000 ди на ра го ди-
шње, уз при зна ва ње нор ми ра них тро шко ва у из но су 
од 50% оства ре них при хо да.

По рез утвр ђен ре ше њем пла ћа се у 120 јед на ких 
ме сеч них из но са, с тим да пр ви из нос до спе ва за пла ћа ње 
15. у ме се цу ко ји сле ди ме се цу ко ји је на ред ни у од но-
су на ме сец у ко ме је до не то ре ше ње по ре ског ор га на.

На по ми ње мо, опо ре зи ви при хо ди од уго во ре не 
на кна де од ау тор ских и срод них пра ва и уго во ре не 
на кна де за из вр ше ни рад у сми слу чла на 5. За ко на о 
из ме на ма и до пу на ма ЗПДГ и чла на 21. За ко на о из ме-
на ма и до пу на ма ЗДО СО, за ко је над ле жни по ре ски 
ор ган ни је до нео ре ше ње и утвр дио по ре ску оба ве зу, 
не ис ка зу ју се ни у по ре ској при ја ви за утвр ђи ва ње 
го ди шњег по ре за на до хо дак гра ђа на на Обра сцу 
ППДГ-2Р за ту го ди ну, у скла ду са ту ма че њем МФИН, 
бр. 011-00-333/2022-04 од 6.05.2022. го ди не, ко је смо 
об ја ви ли у ПС, бр. 10/22, на стр. 139.

О по себ ним пра ви ли ма опо ре зи ва ња ове ка те го ри-
је по ре ских об ве зни ка, тзв. фри лен се ра, са при ме ри ма 
об ра чу на по ре ских оба ве за, де таљ но смо пи са ли у ПС 
10/21, на стр. 12.

2. Плаћање пореза по одбитку када лице, 
упућено на рад код домаћег правног  

лица, претходно не плати пореску  
обавезу самоопорезивањем

Пи та ње:

По треб но нам је ту ма че ње чла на 99. став 3. За ко на 
о по ре зу на до хо дак гра ђа на, ко јим је про пи са но да 
уко ли ко стра нац – упу ће но ли це не под не се ППОПО 
при ја ву (за свр ху са мо о по ре зи ва ња), оба ве зу об ра
чу на ва ња и пла ћа ња по ре за по од бит ку има до ма ће 
прав но ли це у мо мен ту ка да по сло дав цу из дру ге 
др жа ве (ко је је упу ти ло стран ца на рад у Ср би ју) ис
пла ти из нос за на кна ду тро шко ва за рад.

Уко ли ко до ма ће прав но ли це има оба ве зу пла
ћа ња по ре за по од бит ку у на ве де ном слу ча ју, ко ју 
по ре ску при ја ву под но си и са ко јом ши фр ом вр сте 
при хо да? Да ли се у овом слу ча ју пла ћа ње по ре за по 
од бит ку за упу ће но ли це сма тра по кри ћем тро шко ва 
ли ца ко је ни је у рад ном од но су као дру ги при ход упу
ће ни ка ко ји под ле же опо ре зи ва њу у скла ду са од ред
ба ма чла на 85. За ко на о по ре зу на до хо дак гра ђа на?

Од го вор:
Пре ма од ред ба ма чла на 100а став 5. За ко на о 

по ре зу на до хо дак гра ђа на (у да љем тек сту: ЗПДГ), 

оба ве зу об ра чу на ва ња и пла ћа ња по ре за има и об ве-
зник – ли це ко је је упу ће но, од но сно по сла то на рад 
код до ма ћег прав ног ли ца, по осно ву за ра де и дру гих 
при ма ња ко је оства ру је од по сло дав ца из дру ге др жа ве 
ко ји га је упу тио, од но сно по слао на рад у Ре пу бли ку 
код до ма ћег прав ног ли ца.

Из у зет но од ста ва 5. овог чла на, об ве зник не ма 
оба ве зу об ра чу на ва ња и пла ћа ња по ре за ка да је по рез 
пла ћен са гла сно са чла ном 99. став 3. овог за ко на. 

Од ред бом чла на 99. став 3. ЗПДГ про пи са но је 
да, по осно ву при хо да ли ца из чла на 100а став 5. овог 
за ко на, оба ве зу об ра чу на ва ња и пла ћа ња по ре за по 
од бит ку има до ма ће прав но ли це, као и део прав-
ног ли ца, од но сно по слов на је ди ни ца не ре зи дент ног 
прав ног ли ца (пред став ни штво, огра нак и др.), у мо-
мен ту ка да по сло дав цу из дру ге др жа ве ис пла ти 
из нос за на кна ду тро шко ва за рад са мо у слу ча ју 
ка да се по рез прет ход но не пла ти са мо о по ре зи ва-
њем, са гла сно са чла ном 100а став 5. овог за ко на, без 
об зи ра на то да ли је ис те као рок за пла ћа ње по ре за 
са мо о по ре зи ва њем из чла на 95. став 6. и чла на 114. 
став 1. овог за ко на.

На ве де на од ред ба при ме њу је се од 1. ја ну а ра 
2021. го ди не, уз до дат но пре ци зи ра ње ко је се од но си 
на оба ве зу пла ћа ња по ре за по од бит ку од стра не де ла 
прав ног ли ца, од но сно по слов не је ди ни це не ре зи дент-
ног прав ног ли ца (пред став ни штва, огран ка и др.), са 
при ме ном по чев од 1. ја ну а ра 2022. го ди не.

Уко ли ко до ма ће прав но ли це вр ши пла ћа ње по-
ре за по од бит ку у скла ду са од ред бом чла на 99. став 
3. ЗПДГ, по ре ска оба ве за утвр ђу је се под но ше њем 
ППП-ПД при ја ве. Има ју ћи у ви ду то да Правилником
опорескојпријавизапорезпоодбиткуни је про пи са-
на ши фра вр сте при хо да ко ју би до ма ће прав но ли це 
тре ба ло да ко ри сти при ли ком под но ше ња ППП-ПД 
при ја ве у слу ча ју ка да пла ћа по рез по од бит ку у мо-
мен ту ис пла те на кна де тро шко ва за рад по сло дав цу из 
дру ге др жа ве, сма тра мо да се за ту свр ху мо же ко ри-
сти ти ОВП 199 –Приходикојиимајукарактерзараде
илинакнадезараденакојесеобавезеобрачунавајупо
посебнимправилима.

На по ми ње мо, ка да се по ре ска оба ве за пла ћа са мо-
о по ре зи ва њем у скла ду са од ред бом чла на 100а став 5. 
ЗПДГ, Правилникомопорескојпријавиообрачунатом
порезусамоопорезивањемиприпадајућимдоприноси
маназараду,односнодругуврступриходаодстране
физичкоглицакаопорескогобвезника,про пи са но је 
да се у том слу ча ју у по ре ској при ја ви ПП-ОПО ко ри-
сти ОВП 199 – Приходикојиимајукарактерзараде
илинакнадезараденакојесеобавезеобрачунавају
попосебнимправилима,увезисачланом100аст.2.
и5.Закона.

Та ко ђе, у слу ча ју ка да до ма ће прав но ли це пла ћа 
по рез по од бит ку у скла ду са од ред ба ма чла на 99. став 
3. ЗПДГ, сма тра мо да се не ра ди о по кри ћу тро шко ва 
фи зич ког ли ца ко је ни је у рад ном од но су на ко је би се 
пла ћао по рез на дру ги при ход по чла ну 85. ЗПДГ, јер 
је то за кон ска оба ве за до ма ћег ли ца у слу ча ју ка да се 
по рез не пла ти са мо о по ре зи ва њем у скла ду са чла ном 
100а став 5. ЗПДГ.
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3. Порески третман покрића трошкова 
прибављања радних дозвола за странце

Пи та ње:

Прав но ли це из Ср би је, у про це су за по шља ва ња 
рад ни ка из Ру си је, пла ти ло је так се за при ба вља ње 
рад них до зво ла за ли ца ко ја за по шља ва. Да ли се 
тро шко ви так си за при ба вља ње рад них до зво ла мо гу 
сма тра ти по слов ним рас хо дом прав ног ли ца на ста лим 
у по ступ ку за по шља ва ња не ре зи де на та у Ре пу бли ци 
Ср би ји, или је ипак по треб но овај рас ход сма тра ти 
за ра дом не ре зи дент ног фи зич ког ли ца и об ра чу на ти 
на то при па да ју ће по ре зе и до при но се?

Од го вор:
Пре ма од ред ба ма чла на 16. За ко на о за по шља ва-

њу стра на ца, рад на до зво ла за за по шља ва ње из да је се 
на зах тев по сло дав ца, у скла ду са ста њем на тр жи шту 
ра да, под усло ви ма про пи са ним овим за ко ном. 

Рад на до зво ла за за по шља ва ње из да је се за за по-
шља ва ње стран ца ко ји има ви зу за ду жи бо ра вак по 
осно ву за по шља ва ња (Ви за Д), одо бре ње за при вре ме ни 
бо ра вак и ис пу ња ва све усло ве из зах те ва по сло дав ца 
ко ји се од но се на од го ва ра ју ћа зна ња и спо соб но сти, 
ква ли фи ка ци је, прет ход но ис ку ство и дру го.

Чла ном 15. За ко на о за по шља ва њу стра на ца про-
пи са но је да по сло да вац на чи ји зах тев је из да та рад на 
до зво ла:

1) не мо же да упу ти стран ца на рад код дру гог 
по сло дав ца;

2) има оба ве зу да при ја ви стран ца на оба ве зно 
со ци јал но оси гу ра ње, у скла ду са за ко ном;

3) сно си тро шко ве из да ва ња рад не до зво ле и 
не мо же да их пре не се на стран ца.

Има ју ћи у ви ду на ве де но, сма тра мо да тро шко ви 
ко ји су на ста ли у ве зи са из да ва њем рад не до зво ле за 
за по шља ва ње, не пред ста вља ју при ход фи зич ког 
ли ца ко ји би био опо ре зо ван по ре зом на до хо дак 
гра ђа на, бу ду ћи да зах тев за из да ва ње рад не до зво ле 
за стран ца под но си по сло да вац ко ји сно си тро шко ве 
при ба вља ња рад не до зво ле за стран ца у скла ду са 
за ко ном.

4. Порески третман накнаде штете запосленом 
због повреде на раду

Пи та ње:

За по сле ном је до ста вље но ре ше ње о на кна ди 
ште те због по вре де на ра ду на из нос од 840.000,00 
ди на ра. Да ли ова ква ис пла та под ле же опо ре зи ва њу 
и са ко јом ши фр ом вр сте при хо да се под но си по ре ска 
при ја ва у слу ча ју да се по рез пла ћа? 

Од го вор:
Пре ма од ред ба ма чла на 164. За ко на о ра ду, ако 

за по сле ни пре тр пи по вре ду или ште ту на ра ду или 
у ве зи са ра дом, по сло да вац је ду жан да му на кна ди 
ште ту, у скла ду са за ко ном и оп штим ак том. По сло-
да вац је ду жан да ис пла ти, у скла ду са оп штим ак том 

за по сле ном на кна ду ште те због по вре де на ра ду или 
про фе си о нал ног обо ље ња (члан 119. став 1. тач ка 3) 
За ко на о ра ду).

Пре ма на ве де ном, не спор но је да уко ли ко до ђе до 
по вре де на ра ду ко ја про у зро ку је ште ту за по сле ном, за 
ко ју од го вор ност сно си по сло да вац, да је по сло да вац 
ду жан да је на док на ди. На чин оства ри ва ња пра ва на 
на кна ду ште те, пре све га, под ра зу ме ва до го вор из ме ђу 
по сло дав ца и за по сле ног.

На кна да ма те ри јал не и не ма те ри јал не ште те, 
из у зев на кна де за из ма клу ко рист и на кна де за ра де 
(пла те), од но сно на кна де за из о ста лу за ра ду (пла ту) 
из у зе та је од опо ре зи ва ња по ре зом на до хо дак гра-
ђа на, са гла сно са од ред ба ма чла на 9. став 1. тач ка 8) 
За ко на о по ре зу на до хо дак гра ђа на (ЗПДГ).

У ве зи са по ре ским трет ма ном на кна де ште те 
због пре тр пље не по вре де на ра ду, Ми ни стар ство фи-
нан си ја да ло је ми шље ње бр. 413-00-62/2017-04 од 15. 
сеп тем ба ра 2017. го ди не, ко је смо об ја ви ли у ПС 17/17, 
на стра ни 173, из ко јег ци ти ра мо сле де ће:

„Са гла сно на ве де ном, примањекојепремаме
ђусобномпоравнањуупредметномслучајуфизичко
лицеоствариодстранекомпанијесакојомјеимало
закљученуговорнаодређеновремезараднаброду,по
основунакнадештетезбогтелеснеповреденастале
уследдоживљенеповредеиоштећењаздрављатоком
раданаброду–крузерустранекомпаније,уновчаном
износукаонакнадустварнештете(поосновунакна
детрошковазадаљинаставаклечењаихируршке
интервенцијекојесунеопходнезадаљеоздрављење),
непредстављаприходфизичкоглицакојиподлеже
плаћањупорезанадоходакграђана.“

Пре ма на ве де ном, на кна да ште те за по сле ном 
због по вре де на ра ду или про фе си о нал ног обо ље ња 
не сма тра се за ра дом, ка ко у скла ду са За ко ном о ра-
ду, та ко и у скла ду са ЗПДГ. Ова да ва ња не под ле жу 
оба ве зи пла ћа ња би ло ка квих по ре за и до при но са.

Де таљ ни ја об ја шње ња у ве зи са пра ви ма и оба-
ве за ма за по сле них и по сло да ва ца у слу ча ју по вре де 
на ра ду да ли смо у ПС 20/20, на стр. 104.

5. Право на коришћење неопорезивог износа  
за исплату помоћи у случају смрти запосленог

Пи та ње:

Оп штим ак том пред ви де ли смо да се со ли дар на 
по моћ у слу ча ју смр ти за по сле ног рад ни ка ис пла ћу је 
за на кна ду по греб них тро шко ва у ви си ни при ло же них 
ра чу на као и за по моћ чла но ви ма по ро ди це пре ми
ну лог рад ни ка – на след ни ци ма, утвр ђе ним ре ше њем 
о оста вин ској рас пра ви. Да ли за сва ку од на ве де них 
ис пла та мо же мо ко ри сти ти про пи са ни нео по ре зи ви 
из нос од 76.281 ди на ра из чла на 9. став 1. тач ка 9) За
ко на о по ре зу на до хо дак гра ђа на? 

Од го вор:
Оп штим ак том, од но сно уго во ром о ра ду по сло-

да вац мо же да утвр ди пра во на ју би лар ну на гра ду и 
со ли дар ну по моћ у скла ду са чла ном 120. За ко на о ра ду. 
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Чла ном 9. став 1. тач ка 9) За ко на о по ре зу на до-
хо дак гра ђа на (у да љем тек сту: ЗПДГ), про пи са но је 
да се не пла ћа по рез на до хо дак гра ђа на на при ма ња 
оства ре на по осно ву по мо ћи ко ју у слу ча ју смр ти за-
по сле ног или пен зи о ни са ног за по сле ног, по сло да вац 
ис пла ћу је чла ну ње го ве по ро ди це – до 76.281 ди на ра. 

Чла ном 85. став 1. тач ка 12) ЗПДГ, про пи са но је 
да се дру гим при хо ди ма сма тра ју при ма ња из чла на 9. 
овог за ко на из над про пи са них нео по ре зи вих из но са, 
као и при хо ди из тач ке 13) на кна де тро шко ва и дру гих 
рас хо да ли ци ма ко ја ни су за по сле на код ис пла ти о ца. 

Та ко ђе, чла ном 85. став 13. ЗПДГ, про пи са но је 
да опо ре зи ви при ход из ста ва 1. тач ка 12) овог чла-
на, ко ји фи зич ко ли це оства ри по осно ву при ма ња из 
чла на 9. овог за ко на из над про пи са них нео по ре зи вих 
из но са, чи ни раз ли ка из ме ђу оства ре ног при ма ња и 
нео по ре зи вог из но са, уве ћа на за при па да ју ће оба ве зе 
ко је се пла ћа ју на те рет при ма о ца при хо да. 

Сто па по ре за на оста ле при хо де про пи са на је 
од ред бом чла на 86. ЗПДГ и из но си 20%. 

Ка ко на во ди те у до пи су, оп штим ак том сте пред-
ви де ли у слу ча ју смр ти за по сле ног, ис пла ту на кна де 
по греб них тро шко ва у ви си ни при ло же них ра чу на до 
нео по ре зи вог из но са, као и ис пла ту со ли дар не по мо ћи 
чла но ви ма по ро ди це пре ми ну лог рад ни ка на осно ву 
оста вин ског ре ше ња у од ре ђе ном из но су. 

Има ју ћи у ви ду од ред бу чла на 9. став.1. тач ка 9) 
ЗПДГ, ко јом је про пи сан из нос на ко ји се не пла ћа по-
рез на до хо дак, ис пла те со ли дар не по мо ћи по осно ву 
смр ти за по сле ног рад ни ка до про пи са ног из но са не 
под ле жу опо ре зи ва њу, а све ис пла те по истом осно-
ву, пре ко на ве де ног из но са, без об зи ра на то да ли се 
ис пла ћу ју исто вре ме но или у вре мен ском раз ма ку 
(збир но), има ју по ре ски трет ман дру гих при хо да, 
сход но чла ну 85.став.1. тач ка 12) За ко на на ко ји се 
пла ћа по рез по сто пи 20%. 

Дру гим ре чи ма, про пи са ни нео по ре зи ви из нос 
мо же се ко ри сти ти са мо јед ном по јед ном истом осно ву 
(смрт за по сле ног), не за ви сно од то га што се со ли дар на 
по моћ ис пла ћу је раз ли чи тим ли ци ма (на след ни ци ма).

6. Олакшица за квалификована новозапослена 
лица у случају заснивања радног односа са 

иностраним послодавцем

Пи та ње:

Фи зич ко ли це ко је је у до ма ћем при вред ном 
дру штву за сно ва ло рад ни од нос, сте кло је ста тус 
ква ли фи ко ва ног но во за по сле ног ли ца у скла ду са 
чла ном 21ж За ко на о по ре зу на до хо дак гра ђа на и 
чла ном 45ђ За ко на о до при но си ма за оба ве зно со
ци јал но оси гу ра ње. На кон рас ки да уго во ра о ра ду са 
до ма ћим по сло дав цем, фи зич ко ли це је за кљу чи ло 
уго вор о ра ду са ино стра ним прав ним ли цем (ко је у 
Ср би ји не ма фи ли ја лу, огра нак, ни ти је вла сник до
ма ћег дру штва). По ре зе и до при но се на за ра ду ко ју 
оства ри од ино стра ног по сло дав ца фи зич ко ли це 
упла ћу је под но ше њем ППОПО. Да ли при ли ком об

ра чу на за ра де фи зич ко ли це при ме њу је осло бо ђе ња 
пред ви ђе на прет ход но на ве де ним чла но ви ма за ко на?

Од го вор:
Фи зич ко ли це ко је је сте кло ста тус ква ли фи ко-

ва ног но во за по сле ног ли ца, не ма пра во да ко ри сти 
олак ши цу из чла на 21ж За ко на о по рез на до хо дак 
гра ђа на (ЗПДГ) и чла на 45ђ За ко на о до при но си ма за 
оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње (ЗДО СО), при ли ком 
об ра чу на по ре за и до при но са на за ра ду ко ју оства ру је 
од ино стра ног по сло дав ца и ко је ис ка зу је у по ре ској 
при ја ви ПП-ОПО. 

Ова по ре ска олак ши ца на ме ње на је по сло дав-
цу ко ји за сну је рад ни од нос са ли цем ко је се мо же 
сма тра ти ква ли фи ко ва ним но во за по сле ним. Њо ме се 
по сло да вац осло ба ђа оба ве зе пла ћа ња об ра чу на тог и 
об у ста вље ног по ре за из за ра де ква ли фи ко ва ног но во-
за по сле ног ли ца, а не об ве зник (фи зич ко ли це - за по-
сле ни). С об зи ром на то да об ве зник ни је исто вре ме но 
и по сло да вац, већ је ње гов по сло да вац не ре зи дент но 
ли це, као и да се при ли ком ис пла те по рез и до при но-
си не об у ста вља ју, не по сто ји мо гућ ност ко ри шће ња 
олак ши це у овом слу ча ју.У при лог ово ме го во ри и 
чи ње ни ца да Правилникомопорескојпријавиообра
чунатомпорезусамоопорезивањемиприпадајућим
доприносиманазараду,односнодругуврступрихода
одстранефизичкоглицакаопорескогобвезника ни су 
про пи са не ши фре вр ста при хо да за на ве де ну олак ши цу 
ко је би се уно си ле у ПП-ОПО. 

Ме ђу тим, уко ли ко ово ли це за сну је рад ни од нос 
са до ма ћим по сло дав цем ко ји ис пу ња ва све про пи са не 
усло ве за ко ри шће ње олак ши це из чла на 21ж ЗПДГ и 
45ђ ЗДО СО, овај по сло да вац би имао пра во да ко ри сти 
олак ши цу, јер ли це за др жа ва јед ном сте че ни ста тус 
ква ли фи ко ва ног но во за по сле ног ли ца до ис те ка пе-
ри о да тра ја ња олак ши це. 

7. Коришћење олакшица за запошљавање  
од стране послодаваца корисника  

јавних средстава

Пи та ње:

Да ли по сло да вац ко ри сник јав них сред ста ва 
(ди рект ни и ин ди рект ни) мо же да ко ри сти под сти ца је 
ко ји се при ме њу ју од 1. мар та 2022. го ди не де фи ни
са не чла ном 21и, од но сно 21з За ко на о по ре зу на 
до хо дак гра ђа на и чла ном 45з, од но сно 45ж За ко на 
о до при но си ма за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње?

Од го вор:
Од ред ба ма чла на 21з ЗПДГ и 45ж ЗДО СО ко је се 

од но се на под сти цај за за по шља ва ње но во за по сле них 
ли ца, као и од ред ба ма чла на 21и ЗПДГ и 45з ЗДО СО 
ко је уре ђу ју олак ши цу за за ра де за по сле них на ис-
тра жи ва њу и раз во ју, ко је се при ме њу ју од 1. мар та 
2022. го ди не, ни је уре ђе но пи та ње ко ри шће ња ових 
под сти ца ја од стра не по сло да ва ца ко ји су ко ри сни ци 
јав них сред ста ва (ди рект ни и ин ди рект ни бу џет ски 
ко ри сни ци). 
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У упут ству по ре ске упра ве за под но ше ње по ре-
ске при ја ве ППП-ПД за за ра де но во за по сле них ли ца 
са озна ком за олак ши цу ОЛ 37 у скла ду са чла ном 
21з ЗПДГ и 45ж ЗДО СО, пред ви ђе но је да се као тип 
ис пла ти о ца за ра де у по љу 2.1. при ја ве мо же на ве сти 
би ло ко ја озна ка ис пла ти о ца при хо да, укљу чу ју ћи и 
озна ку 2 за ли це ко је се фи нан си ра из бу џе та.

Ме ђу тим, ка да је у пи та њу олак ши ца за за по-
сле не на ис тра жи ва њу и раз во ју из чла на 21и ЗПДГ и 
45з ЗДО СО, у упут ству по ре ске упра ве за под но ше ње 
ППП-ПД при ја ве са озна ком за ову олак ши цу ОЛ 38, 
као тип ис пла ти о ца у по љу 2.1. при ја ве мо же се на-
ве сти са мо озна ка 1 за ли це ко је се не фи нан си ра 
из бу џе та.

Пре ма на ве де ном, ко ри сни ци јав них сред ста ва 
ко ји се фи нан си ра ју из бу џе та не ма ју мо гућ ност да у 
по ре ској при ја ви ППП-ПД ис ка жу за ра ду са олак ши-
цом за ис тра жи ва ње и раз вој у скла ду са од ред ба ма 
чла на чла на 21и ЗПДГ и 45з ЗДО СО, док олак ши цу за 
но во за по сле на ли ца из чла на 21з ЗПДГ и 45ж ЗДО СО, 
мо гу ис ка за ти у при ја ви и ко ри сти ти на исти на чин 
као и дру ги по сло дав ци.

Упут ство По ре ске упра ве за под но ше ње по ре ске 
при ја ве ППП-ПД за за ра де са олак ши цом ОЛ 37 и ОЛ 
38 ко мен та ри са ли смо у ПС 8/22, на стр. 79.

8. Право на олакшицу за новозапослено лице 
које је претходно стекло статус осигураника 

запосленог код другог послодавца

Пи та ње:

Има мо но во за по сле ног рад ни ка од 1.08.2022. ко ји 
је у прет ход ној фир ми ра дио од 1.03.2022. го ди не. Уви
дом у еви ден ци ју ње го вог ста жа оси гу ра ња утвр ди ли 
смо да од 1.01.2019. до 28.02.2022. ни је имао ста тус 
за по сле ног, ни ти је био осни вач, ни ти пред у зет ник. 
Да ли мо же мо оства ри ти олак ши це на осно ву чла на 
21з За ко на о по ре зу на до хо дак гра ђа на, с об зи ром 
на то да фир ма у ко јој је био за по слен од 1.3.2022. 
го ди не, ни је те олак ши це ко ри сти ла?

Од го вор:
Чла ном 21з За ко на о по ре зу на до хо дак гра ђа на 

(ЗПДГ) и 45ж За ко на о до при но си ма за оба ве зно со-
ци јал но оси гу ра ње (ЗДО СО) про пи са на је олак ши ца 
за по сло дав ца ко ји за сну је рад ни од нос са но во за по-
сле ним ли цем, на на чин да се по сло да вац осло ба ђа 
оба ве зе пла ћа ња 70% об ра чу на тог и об у ста вље ног 
по ре за и 100% до при но са за ПИО на те рет за по сле ног 
и на те рет по сло дав ца, за за ра ду тог но во за по сле ног 
ли ца ис пла ће ну за кључ но са 31. де цем бром 2024. го-
ди не, уз услов да ли це оства ру је ме сеч ну за ра ду ве ћу 
од 76.500 ди на ра. Ова олак ши ца при ме њу је се по чев 
од 1. мар та 2022. го ди не.

Но во за по сле ним ли цем у сми слу чла на 21з ЗПДГ 
и 45ж ЗДО СО сма тра се ли це за ко је су ку му ла тив но 
ис пу ње ни сле де ћи усло ви:

1) да у пе ри о ду од 1. ја ну а ра 2019. го ди не до 28. 
фе бру а ра 2022. го ди не ни је има ло ста тус оси гу ра ни-
ка за по сле ног, оси гу ра ни ка са мо стал них де лат но сти 

као пред у зет ник, од но сно оси гу ра ни ка са мо стал них 
де лат но сти ко ји је осни вач, од но сно члан при вред ног 
дру штва ко ји је у рад ном од но су у при вред ном дру-
штву чи ји је осни вач, од но сно члан; 

2) да је ста тус оси гу ра ни ка за по сле ног, од но сно 
ста тус оси гу ра ни ка са мо стал них де лат но сти ко ји је 
осни вач, од но сно члан при вред ног дру штва ко ји је у 
рад ном од но су у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, 
од но сно члан, сте кло у пе ри о ду од 1. мар та 2022. го ди-
не до 31. де цем бра 2022. го ди не за сни ва њем рад ног 
од но са код по сло дав ца ко ји ко ри сти пра во на ову 
олак ши цу или код дру гог по сло дав ца, и

3) да ли це оства ру је ме сеч ну за ра ду ве ћу од 76.500 
ди на ра (бру то 1).

На ве де на ли ца сти чу ста тус но во за по сле ног ли ца 
за сни ва њем рад ног од но са ис кљу чи во у пе ри о ду од 1. 
мар та 2022. го ди не до 31. де цем бра 2022. го ди не код 
по сло дав ца ко ји ко ри сти пра во на ову олак ши цу 
или код дру гог по сло дав ца. Да кле, ис пу ње ње усло ва 
у по гле ду сти ца ња ста ту са оси гу ра ни ка за по сле ног у 
на ве де ном пе ри о ду ни је усло вље но оба ве зним ко ри-
шће њем олак ши це од стра не по сло дав ца код ко га ли це 
за сни ва рад ни од нос. 

Има ју ћи у ви ду на ве де но, сма тра мо да по сло да вац 
ко ји за сну је рад ни од но са са но во за по сле ним ли цем 
по чев од 1.8.2022. го ди не, а ко је у пе ри о ду од 1.1.2019. 
до 28.2.2022. го ди не ни је има ло ста тус оси гу ра ни ка 
за по сле ног, оси гу ра ни ка са мо стал них де лат но сти као 
пред у зет ник, од но сно као осни вач/члан за по слен у 
свом при вред ном дру штву, а ко је је тај ста тус сте кло 
код прет ход ног по сло дав ца за сни ва њем рад ног од но са 
1.3.2022. го ди не, има пра во да ко ри сти олак ши цу у 
скла ду са од ред ба ма чла на 21з ЗПДГ и 45ж ЗДО СО, 
не за ви сно од то га да ли је прет ход ни по сло да вац 
ко ри стио пра во на ову олак ши цу или не. 

Под ра зу ме ва се да на ве де но ва жи уз ис пу ње ње 
усло ва у по гле ду ми ни мал ног из но са за ра де овог ли ца 
као и дру гих усло ва про пи са них на ве де ним за кон ским 
од ред ба ма. 

О при ме ни на ве де не олак ши це по чла ну 21з ЗПДГ 
и 45ж ЗДО СО де таљ но смо пи са ли у ПС 7/22, на стр. 20. 

9. Коришћење олакшице са правом на повраћај 
дела плаћеног пореза и доприноса у случају 

промене послодавца

Пи та ње:

Уко ли ко за по сле ни, за ко јег по сло да вац ко ри сти 
суб вен ци је од 75% по вра ћа ја по ре за и до при но са у 
скла ду са од ред ба ма чла на 21д За ко на о по ре зу на 
до хо дак гра ђа на и чла на 45в За ко на о до при но си ма 
за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње, пре ђе да ра ди 
код дру гог по сло дав ца, да ли тај дру ги по сло да вац 
има пра во да на ста ви да ко ри сти ову суб вен ци ју за 
тог за по сле ног? 

Од го вор:
Од ред ба ма чла на 21д За ко на о по ре зу на до хо дак 

гра ђа на (ЗПДГ) и чла на 45в За ко на о до при но си ма за 
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оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње (ЗДО СО) про пи са но је 
да по сло да вац – прав но ли це ко је се, у сми слу за ко на 
ко јим се уре ђу је ра чу но вод ство, раз вр ста ва у ми кро и 
ма ла прав на ли ца, као и пред у зет ник, пред у зет ник па у-
ша лац или пред у зет ник по љо при вред ник, ко ји за сну је 
рад ни од нос са нај ма ње два но ва ли ца, има пра во на 
по вра ћај 75% пла ће ног по ре за и до при но са за оба ве зно 
со ци јал но оси гу ра ње, на те рет за по сле ног и на те рет 
по сло дав ца, по осно ву за ра де за но во за по сле но ли це, 
ис пла ће не за кључ но са 31. де цем бром 2022. го ди не.

Но во за по сле ним ли цем сма тра се ли це са ко јим 
је по сло да вац за кљу чио уго вор о ра ду у скла ду са 
за ко ном ко јим се уре ђу ју рад ни од но си, ко је је при-
ја вио на оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње у Цен трал ни 
ре ги стар оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња и ко је је пре 
за сни ва ња рад ног од но са код На ци о нал не слу жбе за 
за по шља ва ње би ло без пре ки да при ја вље но као не за-
по сле но нај ма ње шест ме се ци, а ли це ко је се сма тра 
при прав ни ком нај ма ње три ме се ца.

По ре ску олак ши цу мо же да оства ри по сло да вац 
ако се за сни ва њем рад ног од но са са но во за по сле ним 
ли цем по ве ћа број за по сле них нај ма ње за два у од но су 
на број за по сле них ко ји је по сло да вац имао на дан 31. 
ок то бра 2015. го ди не.

Има ју ћи у ви ду на ве де не за кон ске од ред бе, у 
слу ча ју ка да ли цу за ко је је је дан по сло да вац ко ри стио 
олак ши цу из чла на 21д ЗПДГ и 45в ЗДО СО пре ста је 
рад ни од нос код тог по сло дав ца и ли це за сни ва рад ни 
од нос са дру гим по сло дав цем, сма тра се да ни је ис пу-
њен услов да се ли це сма тра но во за по сле ним ли цем 
јер ли це ни је би ло пре за сни ва ња тог рад ног од но са 
на еви ден ци ји На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње 
при ја вље но као не за по сле но ли це нај ма ње 6 ме се ци, 
већ је би ло у рад ном од но су. Дру гим ре чи ма, ово ли це 
не за др жа ва ста тус но во за по сле ног ли ца за по тре бе 
за сни ва ња рад ног од но са са на ред ним по сло дав цем, 
та ко да се пра во на олак ши цу не мо же пре не ти на на-
ред ног по сло дав ца са ко јим ли це за сни ва рад ни од нос. 

Уко ли ко би био на пра вљен пре кид у рад ном 
од но су у тра ја њу од нај ма ње 6 ме се ци и ли це за то 
вре ме би ло на еви ден ци ји На ци о нал не слу жбе за за-
по шља ва ње, та да би се за по тре бе за сни ва ња рад ног 
од но са са дру гим по сло дав цем ово ли це мо гло сма тра ти 
но во за по сле ним ли цем.

Ме ђу тим, та да би по сло да вац мо рао да ис пу ни 
и услов да за сни ва рад ни од нос са нај ма ње два но ва 
ли ца, чи ме по ве ћа ва број за по сле них на дан 31. ок то-
бар 2015. го ди не.

На по ми ње мо, но во за по сле ним ли цем не сма тра 
се ни ли це ко је је пре за сни ва ња рад ног од но са би ло 
за по сле но код по сло дав ца ко ји је по ве за но ли це са по-
сло дав цем код ко га за сни ва рад ни од нос, од но сно код 
по сло дав ца ко ји би, да ни је пре стао да по сто ји, био 
по ве за но ли це са по сло дав цем код ко га но во за по сле но 
ли це за сни ва рад ни од нос, не за ви сно од то га да ли је 
по сто јао пре кид рад ног од но са.

10. Могућност ретроактивног коришћења 
пореске олакшице за лица са инвалидитетом

Пи та ње:

Да ли суб вен ци ја за за по шља ва ње ли ца са ин ва
ли ди те том из чла на 21г За ко на о по ре зу на до хо дак 
гра ђа на, мо же да се ко ри сти ре тро ак тив но, ако смо 
пре 15 ме се ци за по сли ли ли це са ин ва ли ди те том а 
ни смо ко ри сти ли олак ши цу?

Од го вор:
По сло да вац мо же да ко ри сти олак ши це за за по-

шља ва ње ли ца са ин ва ли ди те том у скла ду са од ред ба ма 
чла на 21г За ко на о по ре зу на до хо дак гра ђа на (ЗПДГ) 
и чла на 45б За ко на о до при но си ма за оба ве зно со ци-
јал но оси гу ра ње (ЗДО СО) под сле де ћим усло ви ма:

– да на нео д ре ђе но вре ме за по сли ли це са ин-
ва ли ди те том, чи ја се ин ва лид ност до ка зу је од го ва ра-
ју ћом прав но-ме ди цин ски ва лид ном до ку мен та ци јом;

– да је но во за по сле но ин ва лид но ли це при ја вио 
на оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње код над ле жних 
ор га ни за ци ја за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње.

Уко ли ко су ис пу ње ни прет ход ни усло ви, по-
сло да вац се осло ба ђа оба ве зе пла ћа ња об ра чу на тог 
и об у ста вље ног по ре за на за ра де и оба ве зе пла ћа ња 
до при но са за со ци јал но оси гу ра ње ко ји се пла ћа ју на 
те рет по сло дав ца (до при но си на те рет за по сле ног се 
пла ћа ју) за пе ри од од 3 го ди не од да на за сни ва ња 
рад ног од но са тог ли ца. До при но се за оба ве зно со ци-
јал но оси гу ра ње за но во за по сле на ли ца са ин ва ли ди-
те том за ко је је по сло да вац оства рио олак ши цу пла ћа 
На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње. 

По сло да вац до ста вља На ци о нал ној слу жби по-
дат ке о ли цу са ин ва ли ди те том за ко је има пра во на 
осло бо ђе ње од оба ве зе пла ћа ња до при но са у скла ду са 
чла ном 45б ЗДО СО на Обра сцу ОНСЗ-И – Оба ве ште-
ње о за сни ва њу/пре стан ку рад ног од но са са ли ци ма 
са ин ва ли ди те том. Обра зац се до ста вља у ро ку од 8 
да на од за сни ва ња, од но сно пре стан ка рад ног од но са. 

Пре ма ту ма че њу МФИН, бр. 011-00-692/2020-04 
од 2.03.2021. го ди не, ко је смо об ја ви ли у ПС 7/21, на 
стр. 124, по сло да вац ко ји ни је ис ко ри стио пра во на 
олак ши цу за ли це са ин ва ли ди те том, уко ли ко под не се 
На ци о нал ној слу жби Обра зац ОНСЗ-И по ис те ку 
пе ри о да тра ја ња олак ши це или по пре стан ку рад ног 
од но са том ли цу, не ма пра во да ко ри сти ову олак ши-
цу. У на став ку пре но си мо део овог ту ма че ња МФИН:

„Наиме,какоодданазакључењауговораораду
салицемсаинвалидитетом(којеиспуњавазаконом
прописанеусловезакоришћењеолакшице)послодавац
стичеправонаослобођењеодплаћањадоприносаза
периододтригодинеодданазаснивањарадногод
носасатимлицем,поистекутогпериода,односно
попрестанкурадногодносапослодавацнеможеда
оствариправонаослобођењеодплаћањадоприноса
уколикоупериодутрајањаолакшиценијеподнео
Националнојслужбизазапошљавањеобавештење
озаснивању/престанкурадногодносасалицимаса
инвалидитетом.“
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Сма тра мо да је МФИН за у зе ло ова кав став из 
раз ло га што На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње 
пла ћа до при но се за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње 
за но во за по сле на ли ца са ин ва ли ди те том за ко је је 
по сло да вац оства рио олак ши цу. 

Има ју ћи у ви ду то да у кон крет ном слу ча ју ни је 
ис те као пе ри од тра ја ња олак ши це од три го ди не, већ 
је про те кло 15 ме се ци од за сни ва ња рад ног од но са 
са ли цем са ин ва ли ди те том, не спор но је да по сло да-
вац има пра во да ис ко ри сти про пи са ну олак ши цу за 
пре о ста ли пе ри од до ис те ка три го ди не од за сни ва ња 
рад ног од но са са ли цем са ин ва ли ди те том, уко ли ко 
у пе ри о ду тра ја ња олак ши це до ста ви На ци о нал ној 
слу жби Обра зац ОНСЗ-И. 

Ка да је у пи та њу ре тро ак тив но ко ри шће ње олак-
ши це за прет ход ни пе ри од од 15 ме се ци, иа ко до ста вља-
ње Обра сца ОНСЗ-И На ци о нал ној слу жби ни је за ко ном 
про пи са ни услов за ко ри шће ње пра ва на олак ши цу, 
пре ма ци ти ра ном ту ма че њу МФИН, осло бо ђе ње од 
пла ћа ња до при но са је усло вље но до ста вља њем на ве-
де ног обра сца у пе ри о ду тра ја ња олак ши це. 

Пре ма то ме, уко ли ко по сло да вац до ста ви На-
ци о нал ној слу жби за за по шља ва ње оба ве ште ње о 
за сни ва њу рад ног од но са са ли цем са ин ва ли ди те том 
на Обра сцу ОНСЗ-И у пе ри о ду тра ја ња олак ши це, 
од но сно пре ис те ка три го ди не од за сни ва ња рад ног 
од но са са овим ли цем, сма тра мо да не ма смет њи да 
по сло да вац ис ко ри сти пра во на под сти цај из чла на 
21г ЗПДГ и 45б ЗДО СО и за прет ход ни пе ри од од 
15 ме се ци, под но ше њем из ме ње не по ре ске при ја ве 
ППП-ПД у ко јој ће ис ка за ти за ра ду овог ли ца са ши-
фр ом за олак ши цу. 

Пред ла же мо вам да се пре под но ше ња из ме ње не 
по ре ске при ја ве обра ти те На ци о нал ној слу жби ко ја би 
тре ба ло да вам да од го вор на пи та ње да ли ће у слу ча ју 
на кнад ног до ста вља ња обра сца ОНСЗ-И при хва ти ти 
да из вр ши упла ту до при но са за кон крет но ли це са ин-
ва ли ди те том и за прет ход ни пе ри од за ко ји пла ни ра те 
да ис ко ри сти те олак ши цу ре тро ак тив но.

11. Коришћење олакшице за запошљавање лица 
са инвалидитетом у случају када је послодавац 

већ једном користио право на подстицај

Пи та ње:

По сло да вац је за сно вао рад ни од нос са ли цем 
са ин ва ли ди те том ко је је већ би ло у рад ном од но су 
код истог по сло дав ца и за ко је је ко ри шћен по ре ски 
под сти цај за за по шља ва ње из чла на 21г За ко на о 
по ре зу на до хо дак гра ђа на и чла на 45б За ко на о до
при но си ма за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње. Ли цу 
је спо ра зум но пре стао рад ни од нос у 2020. го ди ни. 
Да ли са да, ка да по но во за сну је мо рад ни од нос на 

нео д ре ђе но вре ме са истим ли цем, има мо пра во да 
ко ри сти мо под сти цај за за по шља ва ње про пи сан на
ве де ним за кон ским од ред ба ма?

Од го вор:
Сход но од ред ба ма чла на 21г став 5. За ко на о по-

ре зу на до хо дак гра ђа на (ЗПДГ), по сло дав ци ко ји за 
од ре ђе но ли це ко ри сте или су ко ри сти ли олак ши цу код 
пла ћа ња по ре за на за ра де за ли це са ин ва ли ди те том 
по дру гом прав ном осно ву у скла ду са од го ва ра ју ћим 
про пи сом, не мо гу за исто ли це оства ри ва ти по ре ску 
олак ши цу из овог чла на. 

Исти услов са др жан је и у од ред би чла на 45б став 
5. За ко на о до при но си ма за оба ве зно со ци јал но оси гу-
ра ње (ЗДО СО), ко јом је уре ђе но пра во на осло бо ђе ње 
од оба ве зе пла ћа ња до при но са на те рет по сло дав ца по 
осно ву за сни ва ња рад ног од но са са ин ва лид ним ли цем.

Има ју ћи у ви ду окол ност из по ста вље ног пи та ња, 
да се рад ни од нос за сни ва са ли цем са ин ва ли ди те том 
за ко је је по сло да вац већ ко ри стио пра во на под сти цај 
из чла на 21г ЗПДГ и 45б ЗДО СО, сма тра мо да, уко ли-
ко по сло да вац ис пу ња ва и оста ле про пи са не усло ве у 
ве зи са ко ри шће њем на ве де не олак ши це, има пра во да 
по но во при ме ни овај под сти цај, јер се не ра ди о под-
сти ца ју ко ји је ко ри шћен по дру гом прав ном осно ву.

У при лог на ве де ном ста ву да то је и ту ма че ње 
МФИН, бр. 011-00-692/2020-04 од 2.03.2021. го ди не, 
ко је смо об ја ви ли у ПС 7/21, на стр. 124, а пре ма ко јем:

„Имајућиувидунаведено,услучајукадапослода
вацнанеодређеновремезапослилицесаинвалидите
том,којејеупретходномпериодувећбилозапослено
кодтогпослодавцаипоосновучијегзапослењаје
послодавацранијекористиоправонаослобођење
одобавезеплаћањадоприносазаобавезносоци
јалноосигурање,сматрамода,уколикосуиспуњени
условипрописаничланом45бЗаконаодоприносима
(послодавацјезакључиоуговорораду,пријавиоје
лиценаобавезносоцијалноосигурање,одговарајућом
правномедицинскивалидномдокументацијомдокаже
инвалидностлица)послодавацпоосновузаснивања
радногодносасалицемсаинвалидитетомможе
поноводаоствариправонаослобођењеодобавезе
плаћањадоприносакојисеплаћајунаосновицу,од
носнонатеретсредставапослодавца.“

На по ми ње мо да се, са гла сно са на че лом фак ти-
ци те та, по ре ске чи ње ни це утвр ђу ју пре ма њи хо вој 
еко ном ској су шти ни и да у сва ком кон крет ном слу ча ју 
по ре ски ор ган утвр ђу је чи ње нич но ста ње зна чај но 
за опре де ље ње по ре ске оба ве зе по осно ву при хо да 
фи зич ког ли ца, од но сно да ли су у кон крет ном слу-
ча ју ис пу ње ни сви усло ви за ко ри шће ње по ре ског 
под сти ца ја по осно ву за сни ва ња рад ног од но са са 
ин ва лид ним ли цем.



ДА ЛИ ЈЕ ВРЕМЕ ЗА РАЧУНОВОДСТВО ХЕџИНГА?

1. Уводне напомене
Ра чу но вод ство хе џин га или ра чу но вод ство за шти-

те спа да у нај сло же ни је ра чу но вод стве не обла сти, ко је 
је раз ви је но и ко ри сти се пре вас ход но у зе мља ма са 
раз ви је ним роб ним тр жи шти ма и тр жи шти ма фи нан-
сиј ских де ри ва та, што ни је слу чај са на шом др жа вом 
и зе мља ма из окру же ња. 

Са да шња еко ном ска кри за узро ко ва на пан де ми јом 
Co vid-19 и ра том у Укра ји ни, на гло бал ном ни воу ути че 
на раст оп штег ни воа це на (ин фла ци је), а по себ но на 
раст це на енер ге на та, пре храм бе них про из во да и ка-
мат них сто па. У та квим усло ви ма не ста бил но сти це на, 
кур се ва раз ме не ва лу та и ка мат них сто па по сло ва ње 
при вред них су бје ка та ства ра ве ли ке ри зи ке на стан ка 
гу би та ка на тран сак ци ја ма по осно ву про ме та ро ба и 
услу га или др жа ња фи нан сиј ских ин стру ме на та. И у 
ста бил ним усло ви ма по сто је ри зи ци на стан ка гу би та ка 
услед про ме на це на, кур се ва раз ме не ва лу та и ка мат них 
сто па, по себ но за ком па ни је ко је по слу ју на ме ђу на-
род ном тр жи шту, што је све ви ше ка рак те ри стич но 
и за на ша при вред на дру штва. У та квим усло ви ма 
по сло ва ња, за шти ту од ри зи ка на стан ка гу би та ка по 
осно ву про ме на це на, кур се ва раз ме не ва лу та и ка-
мат них сто па мо же да пру жи при ме на ра чу но вод ства 
хе џин га (за шти те) ко је је уре ђе но по себ ним од ред ба ма 
МСФИ 9 – Фи нан сиј ски ин стру мен ти и од ред ба ма 
МСФИ за МСП (па ра гра фи 12.15 до 12.29).

Тре ба ис та ћи да је ра чу но вод ство хе џин га пре ма 
на ве де ним стан дар ди ма до бро вољ но, од но сно ње го-
ва при ме на ни је оба ве зна. Та ко је у па ра гра фу 12.15 
МСФИ за МСП про пи са но да „акосузадовољени
одређеникритеријуми,ентитетможеданазначи
односхеџингаизмеђуинструментахеџингаистав
кехеџинганатакавначиндасеонквалификујеза
рачуноводствохеџинга.“ Док је у па ра гра фу 6.5.1 
МСФИ 9 про пи са но да су бјект при ме њу је ра чу но вод-
ство хе џин га на од но се хе џин га ко ји за до во ља ва ју про-
пи са не кри те ри ју ме ко ји об у хва та ју од лу ку су бјек та 

да озна чи од нос хе џин га. Дру гим ре чи ма, од ред ба ма 
оба стан дар да про пи са но је да су бјект од лу чу је да ли 
ће при ме ни ти ра чу но вод ство хе џин га и у слу ча ју ка да 
ин стру мент хе џин га и став ка ахе џин га за до во ља ва ју 
кри те ри ју ме за при ме ну ра чу но вод ства хе џин га.

По што је ра чу но вод ство хе џин га но ва те ма о 
ко јој до са да ни смо де таљ но пи са ли, у на став ку ће мо 
по ку ша ти да да мо об ја шње ња су шти не и зна ча ја овог 
ра чу но вод стве ног фе но ме на. 

2. Шта је рачуноводство хеџинга?
У сва ко днев ном жи во ту у од ре ђе ним окол но сти ма 

ко ри сти мо за шти ту, ко ја је слич на за шти ти на ко јој се 
зах те ва ра чу но вод ство хе џин га. На при мер, за за шти ту 
од ки ше ко ри сти мо ки шо бран, од сун ца сун цо бран, 
за за шти ту усе ва од гра да по ста вља мо про тив град не 
мре же, по ста вља мо огра де за за шти ту од ра зних ште-
то чи на, аларм не и ви део си сте ме за за шти ту од кра ђе 
и дру го. У свим овим за шти та ма мо же мо из дво ји ти 
три еле мен та: ри зик ко ји узро ку је за шти ту, пред мет 
за шти те и сред ство за шти те и као ре зул тат ефи ка сност 
за шти те. На при мер, код за шти те од ки ше ри зик је са ма 
ки ша, пред мет за шти те је чо век, а сред ство за шти те 
је ки шо бран. Ри зи ци су не из бе жни, оно што мо же мо 
да ура ди мо је да од го во ри мо на од го ва ра ју ћи на чин. 
Слич но је и код ра чу но вод ства хе џин га. Ри зик су про-
ме не це на, кур се ви раз ме не ва лу та, про ме не ка мат них 
сто па и дру ги тр жи шни ри зи ци. Пред мет за шти те је 
од ре ђе на би лан сна став ка ко ја је из ло же на тим ри-
зи ци ма. Сред ство за шти те је од ре ђе ни фи нан сиј ски 
ин стру мент, нај че шће фи нан сиј ски де ри ват. И код 
ра чу но вод ства хе џин га по сто ји ри зик ко ји је раз лог 
за шти те, би лан сна став ка ко ја је из ло же на ри зи ку и 
ин стру мент хе џин га као сред ство за шти те. 

Пре ма то ме, ра чу но вод ство хе џин га ни је ни ка кво 
за себ но ра чу но вод ство као што је ра чу но вод ство тро-
шко ва и учи на ка ко је се во ди одво је но од фи нан сиј ског 
ра чу но вод ства и слу жи за об ра чун це не ко шта ња не до-
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вр ше не про из вод ње и го то вих про из во да. Ра чу но вод-
ство хе џин га је у са ста ву фи нан сиј ског ра чу но вод ства 
у ко јем се став ка хе џин га и ин стру мент хе џин га, ако 
ис пу ња ва ју усло ве за хе џинг, об ра чу на ва ју за јед но 
та ко што се ефек ти про ме на њи хо вих фер вред но сти 
пре би ја ју и при ка зу ју као до би так или гу би так. 

Штајециљиштасепостижерачуноводством
хеџинга?

Пре ма па ра гра фу 6.1.1 МСФИ 9, циљ ра чу но вод-
ства хе џин га је да пред ста ви, у фи нан сиј ским из ве шта-
ји ма, ефек те ак тив но сти упра вља ња ри зи ком су бјек та 
ко ји ко ри сте фи нан сиј ске ин стру мен те за упра вља ње 
из ло же но сти ма на ста лим из од ре ђе них ри зи ка ко ји би 
мо гли да ути чу на би ланс успе ха (или оста ли укуп ни 
ре зул тат, у слу ча ју ин ве сти ци ја у ин стру мен те ка пи та ла 
ко је су бјект кла си фи ку је по фер вред но сти кроз оста-
ли укуп ни ре зул тат). Циљ овог при сту па је да пре не се 
кон текст ин стру ме на та хе џин га на ко је се при ме њу је 
ра чу но вод ство хе џин га у ци љу омо гу ћа ва ња уви да у 
њи хо ву свр ху и ефе кат.

Ра чу но вод ство хе џин га под ра зу ме ва да се у окви ру 
фи нан сиј ског ра чу но вод ства озна чи став ка хе џин га ко ја 
се шти ти и ин стру мент хе џин га ко ји се ква ли фи ку је 
за за шти ту те став ке. Тај из бор пред ста вља од нос из-
ме ђу став ке хе џин га и ин стру мен та хе џин га, чи ји се 
до би ци или гу би ци по осно ву про ме на фер вред но сти 
ме ђу соб но пре би ја ју у фи нан сиј ском из ве шта ју.

По сто је три вр сте од но са из ме ђу став ке хе џин га 
и ин стру мен та хе џин га:

– хе џинг фер вред но сти; 
– хе џинг то ко ва го то ви не, и 
– хе џинг не то ин ве сти ци ја у ино стра но по сло ва ње.
Хе џинг из ло же но сти про ме на ма у фер вред но-

сти при зна тог сред ства или оба ве зе или не при зна те 
утвр ђе не (чвр сте) оба ве зе (un re cog ni sed firm com mit-
ment)1, или не ке ком по нен те та кве став ке, ко ји мо же 
да се при пи ше од ре ђе ном ри зи ку и мо гао би да ути че 
на би ланс успе ха.

Хе џинг из ло же но сти про мен љи во сти то ко ва 
го то ви не ко ји се мо же при пи са ти од ре ђе ном ри зи ку 
по ве за ном са це ло куп ним при зна тим сред ством или 
оба ве зом или не ком њи хо вом ком по нен том (као што 
су це ле бу ду ће от пла те ка ма те ду го ва са про мен љи вом 
сто пом у це ло сти или њи хов део) или вр ло ве ро ват на 

1 У При ло гу А МСФИ 9, по јам „утвр ђе на оба ве за“ (или бо ље 
„чвр ста бу ду ћа оба ве за“) под ра зу ме ва оба ве зу ју ћи спо ра зум о 
раз ме ни од ре ђе не ко ли чи не ре сур са по од ре ђе ној це ни на од-
ре ђе ни бу ду ћи да тум или да ту ме.

пред ви ђе на бу ду ћа тран сак ци ја (fo re cast tran sac tion)2, 
и мо гао би да ути че на би ланс успе ха;

Хе џинг не то ин ве сти ци је у ино стра но по сло-
ва ње при ме њу је се са мо ако је не то имо ви на тог 
ино стра ног по сло ва ња укљу че на у фи нан сиј ске из-
ве шта је.3 Став ка ко ја се хе џин гом шти ти од ри зи ка 
стра не ва лу те до ко јег до ла зи због не то ин ве сти ци је у 
ино стра но по сло ва ње пред ста вља из нос не то имо ви не 
јед нак или ма њи од књи го вод стве не вред но сти не то 
имо ви не у ино стра ном по сло ва њу.

3. Хеџинг фер вредности
Хе џинг фер вред но сти је за шти та од из ло же-

но сти про ме на ма фер вред но сти при зна те имо ви не 
или оба ве за или не при зна те чвр сте оба ве зе, или ком-
по нен те (де ла) би ло ко је та кве став ке, ко ја се мо же 
при пи са ти од ре ђе ном ри зи ку и мо же ути ца ти на до-
би так или гу би так.

Да кле, у пи та њу је из ве сна „чвр ста став ка“ ко ју 
тре ба за шти ти због оче ки ва не про ме не ње не вред но-
сти у скла ду са усло ви ма на тр жи шту. 

До би ци или гу би ци за ин стру мен те ко ји се ква-
ли фи ку ју као хе џинг фер вред но сти и ком пен за ци о ни 
до би ци или гу би ци на хе џинг став ка ма ко ји се мо гу 
при пи са ти за шти ће ном ри зи ку при зна ју се у би лан су 
успе ха у истом пе ри о ду и ме ђу соб но се пре би ја ју све 
док се про грам за шти те ква ли фи ку је као ефек ти ван 
од нос за шти те. 

Ако хе џинг фер вред но сти ис пу ња ва све кри те-
ри ју ме за ква ли фи ко ва ње, од нос хе џин га тре ба ра чу-
но вод стве но об у хва ти ти уз при ме ну сле де ћих ко ра ка:

– Ко рак 1: На да тум би лан са тре ба од ре ди ти фер 
вред ност став ке хе џин га ко ја се шти ти и ин стру мен та 
хе џин га;

– Ко рак 2: При зна ти сва ку про ме ну фер вред-
но сти (до би так или гу би так) ин стру мен та хе џин га 
у би лан су успе ха (у ве ћи ни слу ча је ва);

– Ко рак 3: При зна ти до би так или гу би так од хе-
џи ра не став ке на ње ној књи го вод стве ној вред но сти.

Про ме не фер вред но сти ин стру мен та хе џин га и 
став ке хе џин га ко ја се шти ти у ра чу но вод ству хе џин га 
фер вред но сти об у хва та ју се на сле де ћи на чин:

2 Не из вр ше на, али оче ки ва на бу ду ћа тран сак ци ја.
3 Ово је слу чај са кон со ли до ва ним фи нан сиј ским из ве шта ји ма, 

фи нан сиј ским из ве шта ји ма у ко ји ма се ин ве сти ци је као што су 
при дру же ни ен ти те ти или за јед нич ки по ду хва ти ра чу но вод стве но 
об у хва та ју при ме ном ме то да уде ла, и фи нан сиј ским из ве шта ји ма 
ко ји об у хва та ју огран ке или за јед нич ка по сло ва ња, у скла ду са 
де фи ни ци јом у МСФИ 11 Заједничкиаранжмани.

Опис про ме не Ра чу ни ко ји ду гу ју Ра чу ни ко ји по тра жу ју 

Ин стру мент хе џин га:

Гу би так на ин стру мен ту хе џин га У би лан су успе ха (ра чун 585) или у оста
лом укуп ном ре зул та ту (ра чун 337)*

428 – Оба ве зе по осно ву фи нан сиј
ских де ри ва та

ИЛИ 

До би так на ин стру мен ту хе џин га 238 – По тра жи ва ња по осно ву фи нан
сиј ских де ри ва та

У би лан су успе ха (ра чун 686) или у 
оста лом укуп ном ре зул та ту (ра чун 337*
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Опис про ме не Ра чу ни ко ји ду гу ју Ра чу ни ко ји по тра жу ју 

Став ка хе џин га:

До би так на за шти ће ној став ци Хе џи ра на став ка (нпр. за ли хе на ра чу ну 
101, 131 или опре ма 023 и др.)

При ход у би лан су успе ха (ра чу ни гру
пе 68) или ра чун 337 у оста лом укуп
ном ре зул та ту**

ИЛИ 

Гу би так на за шти ће ној став ци 
Гу би так у би лан су успе ха (ра чу ни гру пе 
58) или ра чун 337 у оста лом укуп ном 
ре зул та ту **

Хе џи ра на став ка (нпр. за ли хе на ра
чу ну 101, 131 или опре ма 023 и др.)

*Добитакилигубитакпоосновуинструментахеџингатребадасепризнајеубилансууспеха(илиосталом
укупномрезултату,акоинструментхеџингаслужизазаштитуинструментакапиталазакојијесубјект
одабраодапрезентујепроменефервредностиуосталомукупномрезултату.

**Акојеставкахеџингафинансијскосредство(илињеговакомпонента)којесеодмеравапофервредности
крозосталиукупнирезултат,добитакилигубитакодхеџингапоосновуставкехеџингатребадасепризна
јеубилансууспеха.Међутим,акојеставкахеџингаинструменткапиталазакојијеентитетодабраода
презентујепроменефервредностиуосталомукупномрезултатуускладусапараграфом5.7.5МСФИ9,ти
износитребадаостанууосталомукупномрезултату.

При мер 1 – Хе џинг фер вред но сти:

Да на 1. ја ну а ра 2021. го ди не ком па ни ја А еми ту је 
об ве зни цу за 100.000 ди на ра на пе ри од од 5 го ди на 
чи ји го ди шњи ку по ни има ју фик сну ка ма ту од 5%, 
што из но си 5.000 го ди шње. У по ступ ку еми то ва ња 
об ве зни це на ста ли су тран сак ци о ни тро шко ви у из
но су 10.000 ди на ра. На дан еми то ва ња об ве зни це 
ре фе рент на ка мат на сто па ЕУ РИ БОР из но си ла је 3%. 
На кон из да ва ња об ве зни це, по сто је ин ди ка то ри да 
тр жи шне ка мат не сто пе у пе ри о ду от пла те об ве зни це 
мо гу би ти знат но ни же од 5% и да ће рас хо ди ка ма та 
би ти ве ћи од рас хо да ко ји би на ста ли да је уме сто 
из да ва ња об ве зни це узет кре дит од бан ке са про ме
њи вом ка мат ном сто пом ко ја ће опа да ти са сма ње њем 
ре фе рент не ка мат не сто пе. Из тог раз ло га ком па ни ја 
А при сту па за ме ни ка мат них сто па на фи нан сиј ском 
тр жи шту та ко што пре у зи ма оба ве зу да пла ћа го ди
шњу ка ма ту на 100.000 ди на ра по ЕУ РИ БОР + 1% и 
при ма ка ма ту по сто пи од 5% за пе ри од од 5 го ди на. 
Ком па ни ја А по чет но кла си фи ку је из да ту об ве зни цу 
по фер вред но сти кроз би ланс успе ха као и уго вор 
о за ме ни ка мат них сто па ко ји спа да у фи нан сиј ске 
де ри ва те ко ји се кла си фи ку ју по фер вред но сти кроз 
би ланс успе ха. 

Ге не рал но, две стра не у раз ме ни ка мат них сто па 
тр гу ју по фик сној и про ме њи вој ка мат ној сто пи. Ко
ри шће ње за ме не ка мат не сто пе от кљу ча ва фик сни 
тро шак ка ма те по ве зан са ду гом и ре зул ти ра тро шком 
ва ри ја бил не ка мат не сто пе ко ји ва ри ра са тр жи шном 
сто пом (тј., ком па ни ја има ко ри сти ако тр жи шна ка
мат на сто па опа да и обр ну то).4

4 За ме на ка мат них сто па је при ла го ђе ни уго вор из ме ђу две стра-
не о раз ме ни два рас по ре да то ко ва го то ви не. Нај че шћи раз лог 
за за ме ну ка мат них сто па је за ме на пла ћа ња са ва ри ја бил ном 

У пр вој го ди ни ЕУ РИ БОР из но си 2% и укуп на 
ка мат на сто па по кре ди ту са про ме њи вом ка ма том 
из но си 3% го ди шње (2% + 1%). На кра ју пр ве го ди
не ком па ни ја А по уго во ру о за ме ни ка мат них сто па 
оства ру је до би так од 2.000 ди на ра као раз ли ку из ме ђу 
ка ма те ко ју тре ба да при ми од 5.000 ди на ра и ка ма те 
ко ју тре ба да пла ти од 3.000 ди на ра.

По што се об ве зни ца вред ну је по фер вред но сти 
кроз би ланс успе ха, по треб но је на кра ју пр ве го ди не 
из ра чу на ти: (а) но ми нал ну ка ма ту ку по на об ве зни це; 
(б) са да шњу вред ност об ве зни це; (в) тр жи шну (фер) 
вред ност; и (г) про ме ну фер вред но сти об ве зни це.

(а) Ка ма та ко ја се пла ћа = 100.000 × 5% = 5.000;
(б) Са да шња вред ност об ве зни це (PV) = [5.000×(1 

– (1+0,04)4)/0,04] + 100.000 × (1+0,04)4 = 103.630;
(в) Фер вред ност (FV)= [5.000 × (1 – (1+0,0385)

4)/0,0385] + 150.000 × (1+0,0385)4 = 104.1895;
(г) Про ме на фер вред но сти = FV – PV = 104.189 

– 103.630 = 559.
Тре ба има ти у ви ду то да ка да ка мат не сто пе ра

сту, фер вред ност об ве зни це опа да, а ка да ка мат не 
сто пе па да ју, он да ра сте фер вред ност об ве зни це. У 
овом при ме ру ре фе рент на ка мат на сто па опа да, па 
фер вред ност об ве зни це ра сте.

сто пом за пла ћа ње по фик сној сто пи, или обр ну то. Да кле, ком па-
ни ја на ста вља да пла ћа ка ма ту по еми то ва ној об ве зни ци пре ма 
усло ви ма о еми си ји об ве зни це, док ком па ни ја или при хва та 
пла ћа ње од дру ге уго вор не стра не, или ис пла ћу је дру гу стра-
ну, са ре зул та том да је не то из нос ка ма те ко ју пла ћа ком па ни-
ја из нос ко ји је пла ни ра ла ка да је скло пи ла уго вор о за ме ни.

5 Фер вред ност об ве зни це од ра жа ва ка мат на сто па ЕУ РИ БОР 
ко ја је сма ње на са 3% на 2% и кре та ње од 0,15% за ко је се, у 
од су ству дру гих ре ле вант них про ме на у тр жи шним усло ви ма, 
прет по ста вља да од ра жа ва про ме не у кре дит ном ри зи ку фи нан-
сиј ских ин стру мен та. Ефек тив на ка мат на сто па за об ра чун фер 
вред но сти из но си 3,85% (ЕУ РИ БОР 2% + 2% - 0,15%).
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Књи же ње еми то ва ња об ве зни це:

1) 241 Те ку ћи ра чун 100.000
413 Оба ве зе по еми то ва ним ХоВ у пе ри о ду ду жем од го ди ну да на 100.000

– за еми то ва ну ду го роч ну об ве зни цу 
2) 550 Тро шко ви не про из вод них услу га 10.000

241 Те ку ћи ра чун 10.000
– за пла ће не тран сак ци о не тро шко ве сер ви си ра ња еми си је ду го роч не об ве зни це 

Ка да се фи нан сиј ски ин стру мент кла си фи ку је 
по фер вред но сти кроз би ланс успе ха тран сак ци о ни 
тро шко ви се не укљу чу ју у фер вред ност ин стру мен та 
већ се на кна ђу ју на те рет рас хо да у би лан су успе ха.

На по ми ње мо да уко ли ко се еми то ва на об ве зни-
ца на кон по чет ног при зна ва ња од ме ра ва по амор-
ти зо ва ној вред но сти, на кон ус по ста вља ња хе џинг 
од но са тре ба из вр ши ти ње ну ре кла си фи ка ци ју у 
од ме ра ва ње по фер вред но сти кроз би ланс успе ха  

из раз ло га што би кла си фи ка ци ја по амор ти зо ва ној 
вред но сти по ве ћа ла не е фек тив ност хе џин га и до ве ла 
до тзв. „ра чу но вод стве не не у са гла ше но сти“ став-
ке хе џин га и ин стру мен та хе џин га, ко ји се у овом 
слу ча ју као фи нан сиј ски де ри ват мо ра од ме ра ва ти 
по фер вред но сти кроз би ланс успе ха. О мо гу ћем 
ути ца ју хе џин га на „ра чу но вод стве ну не у са гла ше-
ност“ да та су об ја шње ња у по гла вљу 6 при кра ју 
овог члан ка.

Књи же ње ка мат ног ку по на и про ме на фер вред но сти об ве зни це на кра ју пр ве го ди не:

3) 337 До би ци и гу би ци по осно ву хар ти ја од вред но сти ко је се вред ну ју 
по фер вред но сти кроз оста ли укуп ни ре зул тат 559

413 Оба ве зе по еми то ва ним ХОВ у пе ри о ду ду жем од го ди ну да на 559
–  за по ве ћа ње фер вред но сти об ве зни це ко је се не мо же при пи са ти про ме на ма тр жи шних усло ва ко ји до во де 

до тр жи шног ри зи ка

К њи же ње рас хо да и пла ћа ње ка ма те на кра ју пр ве го ди не:

4) 562 Рас хо ди ка ма та (пре ма тре ћим ли ци ма) 5.000
413 Оба ве зе по осно ву ка ма та и тро шко ва фи нан си ра ња 5.000

– за ка ма ту са др жа ну у ку по ну из да те об ве зни це за пр ву го ди ну 
5) 413 Оба ве зе по осно ву ка ма та и тро шко ва фи нан си ра ња 5.000

241 Те ку ћи ра чу ни 5.000
– за пла ће ну ка ма ту на кра ју пр ве го ди не 

Књи же ње до бит ка оства ре ног из раз ли ке ка мат них сто па пре ма уго во ру о за ме ни ка мат них сто па:

6) 238 По тра жи ва ње по осно ву фи нан сиј ских де ри ва та 2.000
686 При хо ди од ускла ђи ва ња вред но сти фи нан сиј ских де ри ва та и 

фи нан сиј ских сред ства ко ја се ис ка зу ју по фер вред но сти кроз 
би ланс успе ха 2.000

– за оства ре ни до би так по уго во ру о за ме ни ка мат них сто па са бан ком 

Као што се ви ди, уго во ром о за ме ни ка мат них 
сто па ком па ни ја А у пр вој го ди ни оства ри ла је сма ње
ње рас хо да у би лан су успе ха за 2.000 ди на ра, ко ли ко 
из но си до би так по уго во ру на за ме ни ка мат них сто па. 
У овом слу ча ју го ди шњи рас ход од 5.000 ди на ра по 
осно ву ка мат них ку по на по кри вен је при хо дом у истом 
из но су од 5.000 ди на ра по уго во ру о за ме ни ка мат них 
сто па, па ће ствар ни рас хо ди ко је ће ком па ни ја има
ти у на ред них 5 го ди на по осно ву из да те об ве зни це 
са ка ма том од 5% би ти об ра чу на ти по про мен љи вој 
ка мат ној сто пи го ди шњи ЕУ РИ БОР + 1%.

У овом при ме ру ком па ни ја А уго во ром о за ме ни 
ка мат них сто па ану ли ра фик сне рас хо де ка ма та по 

из да тој об ве зни ци ко је об ра чу на ва по сто пи од 5% са 
об ра чу на тим при ма њем од 5% по уго во ру о за ме ни 
ка мат них сто па и пре ла зи на тр жи шне усло ве пла ћа
ња ка ма те по про мен љи вој сто пи ЕУ РИ БОР + 1%. На 
тај на чин су рас хо ди ка ма та по фик сној сто пи од 5% 
за ме ње ни рас хо ди ма ко ји се об ра чу на ва ју по тр жи
шној сто пи од 3%. Због то га ова за шти та пред ста вља 
за шти ту фер вред но сти.

При мер 2 – Хе џинг фер вред но сти „не при зна
те чвр сте оба ве зе“ ко ја се пла ћа у стра ној ва лу ти:

У то ку 2022. го ди не до ма ћа ком па ни ја „А“ до но си 
од лу ку о ре но ви ра њу јед ног од сво јих про из вод них 
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по го на и са до ба вља чем из ЕУ за кљу чу је уго вор о 
ку по ви ни опре ме чи ја је фик сна це на 1.000.000 EUR. 
Ис по ру ка опре ме би ће 31. мар та 2023. го ди не, а пла
ћа ње по ис по ста вље ној фак ту ри 30. ју на 2023. го ди не.

Ком па ни ја А кон ста ту је да у по слов ним књи га ма 
има еви ден ти ра но по тра жи ва ње од куп ца ко је гла си 
на 1.000.000 EUR и да на 30. сеп тем бра 2022. го ди не 
до но си од лу ку да то по тра жи ва ње озна чи као ин
стру мент хе џин га у окви ру хе џин га фер вред но сти 
од ва лут ног ри зи ка „не при зна те чвр сте оба ве зе“ 
ко ја ће на ста ти по осно ву ку по ви не опре ме ко ју ће 
пла ти ти у еври ма. 

Ком па ни ја А про це њу је про пи са не кри те ри ју ме 
и за кљу чу је да ће од нос за шти те би ти ефек ти ван под 
кри тич ним усло ви ма ко ји се по ду да ра ју са ме то дом 
про це не ефек тив но сти јер су кри тич ни усло ви ин
стру мен та за шти те (по тра жи ва ња од куп ца) и став ке 
хе џин га (бу ду ће чвр сте оба ве зе у стра ној ва лу ти 
пре ма ино до ба вља чу за опре му) ко ја се шти ти иден

тич ни (тј. иста је но ми нал на вред ност, исти да тум, 
иста ва лу та).6

У сле де ћој та бе ли при ка за ни су прет по ста вље ни 
кур се ви ЕУР/РСД ко ји ће на ста ти то ком хе џинг од но са.

Да тум Спот курс ва лу та
30. сеп тем бар 2022. 1 ЕУР = 117,3491 RSD 
31. де цем бар 2022. 1 ЕУР = 117,3362 RSD
31. март 2023. 1 ЕУР = 117,3225 RSD 
30. јун 2023. 1 ЕУР = 117,2915 RSD 

Сле де ћа та бе ла при ка зу је про ме не вред но сти 
по тра жи ва ња од куп ца и бу ду ће не при зна те чвр сте 
оба ве зе из ра же них у EUR.

6 Ако су кри тич ни усло ви ин стру мен та за шти те и хе џи ра не став ке 
или за шти ће не пред ви ђе не тран сак ци је исти, су бјект би мо гао 
за кљу чи ти да се оче ку је да ће се про ме не у фер вред но сти или 
то ко ви ма го то ви не ко ји се при пи су ју ри зи ку ко ји се шти ти, у 
пот пу но сти ком пен зо ва ти на по чет ку и у то ку тра ја ња хе џин га.

Да тум Про ме не вред но сти  
спот кур са EUR/RSD

Промена вред но сти  
по тра жи ва ња 

Про ме на вред но сти  
бу ду ће оба ве зе

30. сеп тем бар 2022. – – –
31. де цем бар 2022.* 0,0129 12.900 12.900
31. март 2023. 0,0137 13.700 13.700
30. јун 2023. 0,0310 31.000 31.000

* Про ме на кур са из ра чу на та је као раз ли ка из ме ђу те ку ћег и прет ход ног кур са (117,3491  117,3362).

Опре ма је при мље на и ак ти ви ра на 30. ју на 2023. 
го ди не. Пи та ње је ка ко ће ком па ни ја А тре ти ра ти овај 
од нос хе џин га?

Од нос хе џин га
На дан 30. сеп тем бра 2022. го ди не, ка да је до не та 

од лу ка о од ре ђи ва њу по тра жи ва ња као ин стру мен та 
хе џин га, не вр ши се ни ка кво еви ден ти ра ње про ме не 
фер вред но сти „не при зна те чвр сте оба ве зе“ јер до тог 

да ту ма ни је би ло про ме на у спот кур се ви ма од тре
нут ка од ре ђи ва ња ин стру мен та хе џин га.

По што од нос хе џин га ис пу ња ва зах те ве за при ме
ну ме то да кри тич ног по ду да ра ња усло ва за про це ну 
ефек тив но сти, и под прет по став ком да је ком па ни ја А 
пра ти ла од нос хе џин га сва ког квар та ла и ни је при ме ти
ла ни ка кве зна чај не про ме не, мо же се прет по ста ви ти 
да је од нос хе џин га ефек ти ван.

На дан би лан са 31.12.2022. го ди не на осно ву на ста лих про ме на из вр ши ће се сле де ћа књи же ња:

1) 586 Рас хо ди од ускла ђи ва ња вред но сти фи нан сиј ских де ри ва та и 
фи нан сиј ских сред ста ва ко ја се ис ка зу ју по фер вред но сти кроз 
Би ланс успе ха 12.900

206 Куп ци у ино стран ству 12.900
– за еви ден ти ра ње про ме не вред но сти по тра жи ва ња од ку па ца у стра ној ва лу ти (ин стру мент хе џин га)
2) 238 По тра жи ва ња по осно ву фи нан сиј ских де ри ва та 12.900

686 При хо ди од ускла ђи ва ња вред но сти фи нан сиј ских де ри ва та и 
фи нан сиј ских сред ста ва ко ја се ис ка зу ју по фер вред но сти кроз 
Би ланс успе ха 12.900

– за при зна ва ње про ме на „не при зна те чвр сте оба ве зе“ (став ка хе џин га) услед про ме на спот де ви зног кур са 



 

50 ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК Септембар 2022.

На дан 31. мар та 2023. го ди не ком па ни ја А је утвр ди ла да је хе џинг и да ље ефек ти ван и на осно ву на
ста лих про ме на у спот де ви зном кур су EUR/RSD из вр ши ла је сле де ће књи же ње: 

3) 586 Рас хо ди од ускла ђи ва ња вред но сти фи нан сиј ских де ри ва та и 
фи нан сиј ских сред ста ва ко ја се ис ка зу ју по фер вред но сти кроз 
Би ланс успе ха 13.700

206 Куп ци у ино стран ству 13.700
– за еви ден ти ра ње про ме не вред но сти по тра жи ва ња од ку па ца у стра ној ва лу ти (ин стру мент хе џин га)
4) 238 По тра жи ва ња по осно ву фи нан сиј ских де ри ва та 13.700

686 При хо ди од ускла ђи ва ња вред но сти фи нан сиј ских де ри ва та и 
фи нан сиј ских сред ста ва ко ја се ис ка зу ју по фер вред но сти кроз 
Би ланс успе ха 13.700

– за при зна ва ње про ме на „не при зна те чвр сте оба ве зе“ (за шти ће на став ка) услед про ме на спот де ви зног кур са
5) 027 Не крет ни не, по стро је ња и опре ма у при пре ми 117.349.100

238 По тра жи ва ња по осно ву фи нан сиј ских де ри ва та (12.900 + 13.700) 26.600
436 До ба вља чи у ино стран ству 117.322.500

– за при мље ну опре му 31. мар та 2023. го ди не и при па да ју ће оба ве зе по спот кур су од 31. мар та 2023. го ди не.

За  оба ве зе ко је до спе ва ју и ко је се из ми ру ју 30. ју на 2023. го ди не ком па ни ја А из вр ши ће сле де ће књи
же ње:

6) 586 Рас хо ди од ускла ђи ва ња вред но сти фи нан сиј ских де ри ва та и 
фи нан сиј ских сред ста ва ко ја се ис ка зу ју по фер вред но сти кроз 
Би ланс успе ха 31.000

205 Куп ци у ино стран ству 31.000
–  за еви ден ти ра ње про ме не вред но сти по тра жи ва ња од ку па ца у стра ној ва лу ти у ис тој став ци као и за шти

ће на став ка
7) 436 До ба вља чи у ино стран ству 31.000

686 При хо ди од ускла ђи ва ња вред но сти фи нан сиј ских де ри ва та и 
фи нан сиј ских сред ста ва ко ја се ис ка зу ју по фер вред но сти кроз 
Би ланс успе ха 31.000

– за при зна ва ње не га тив них курс них раз ли ка по осно ву про ме на спот кур са EUR/RSD
8) 436 До ба вља чи у ино стран ству (117.322.500 – 31.000) 117.291.500

244 Де ви зни ра чун (117,2915 х 1.000.000) 117.291.500
244 Де ви зни ра чун 117.291.500
205 Куп ци у ино стран ству 117.291.500

–  за еви ден ти ра ње из ми ре ња оба ве зе пре ма ино до ба вља чу и на пла те по тра жи ва ња ку па ца на дан 30. ју на 
2023. го ди не

У овом од но су хе џин га фер вред но сти рас хо ди 
и при хо ди по осно ву ин стру мен та хе џин га и став ке 
хе џин га ис ка зу ју се у истом пе ри о ду и не од ра жа ва ју 
се на ви си ну до би ти јер су из но си јед на ки и на кон 
сти ца ња основ ног сред ства ко је је пре мет за шти те 
укљу че ни су у ње го ву на бав ну вред ност.

Па ра гра фом 6.5.8(б) МСФИ 9, про пи са но је ка да 
је став ка хе џин га „непризнатачврстаобавеза“ (или 
ње на ком по нен та), ку му ла тив на про ме на фер вред но сти 
став ке хе џин га на кон ње ног озна ча ва ња при зна је се 
као сред ство или оба ве за са од го ва ра ју ћим до бит ком 
или гу бит ком при зна тим у би лан су успе ха.

Ка да је став ка хе џин га у хе џин гу фер вред но сти 
утвр ђе на оба ве за (или ње на ком по нен та) за сти ца ње 
сред ства или пре у зи ма ње оба ве зе, по чет на књи го вод-
стве на вред ност сред ства или оба ве зе ко ја је ре зул тат 

ис пу ња ва ња утвр ђе не оба ве зе од стра не ен ти те та, ко-
ри гу је се ка ко би укљу чи ва ла ку му ла тив ну про ме ну 
фер вред но сти став ке хе џин га ко ја је би ла при зна та у 
из ве шта ју о фи нан сиј ској по зи ци ји.

Сва ко ко ри го ва ње ко је се при зна је као сред ство 
тре ба да се амор ти зу је у би лан су успе ха или од ме ри 
по амор ти зо ва ној вред но сти. Амор ти за ци ја мо же да 
поч не чим до ђе до ко ри го ва ња и тре ба да поч не нај ка-
сни је ка да став ка хе џин га пре ста не да бу де ко ри го ва на 
за до бит ке и гу бит ке од хе џин га. 

4. Хеџинг токова готовине
Хе џинг то ко ва го то ви не је за шти та од из ло же-

но сти ва ри ја бил но сти то ко ва го то ви не ко ја се мо же 
при пи са ти од ре ђе ном ри зи ку по ве за ном са свим или 
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не ким ком по нен та ма при зна тог сред ства или оба ве зе 
или ве о ма ве ро ват не пред ви ђе не тран сак ци је, и мо же 
ути ца ти на до би так или гу би так.

Да кле, у пи та њу је не ка „про ме њи ва став ка“ 
ко ју има мо у би лан су, по осно ву ко је мо же мо има ти 
ма ње при ли ве нов ца или ве ће од ли ве нов ца у бу дућ-
но сти не го са да. Под прет по став ком да за шти та то ко ва 
го то ви не ис пу ња ва све кри те ри ју ме ра чу но вод ства 
хе џин га, по сту пак за шти те спро во ди се у сле де ћим 
ко ра ци ма:

– Ко рак 1: Тре ба утвр ди ти до би так или гу би-
так ин стру мен та хе џин га и став ке хе џин га на да тум 
из ве шта ва ња;

– Ко рак 2: Из ра чу на ти ефек тив не и не е фек тив не 
де ло ве до бит ка или гу бит ка на ин стру мен ту хе џин га;

– Ко рак 3: При зна ти ефек тив ни део до бит ка или 
гу бит ка на ин стру мен ту хе џин га у оста лом укуп ном 
ре зул та ту (ОУР). Ова став ка у ОУР при ка зје се као 
„резервазахеџингтоковаготовине“ (Cash flow 
hed ge re ser ve);

– Ко рак 4: При зна ти не е фек тив ни део до бит ка 
или гу бит ка на ин стру мен ту хе џин га у до бит ку или 
гу бит ку у би лан су успе ха.

– Ко рак 5: По сту па се са „резервомзахеџинг
токоваготовине“ у за ви сно сти од ис хо да ра чу но вод-
ства хе џин га то ко ва го то ви не у скла ду са па ра гра фи ма 
6.5.11 и 6.5.12 МСФИ 9. 

Хе џинг то ко ва го то ви не ко ји ис пу ња ва кри те ри-
ју ме за ква ли фи ко ва ње ра чу но вод стве но се об у хва та 
као што сле ди: 

Опис про ме не Ра чу ни ко ји ду гу ју Ра чу ни ко ји по тра жу ју 

Гу би так на ин стру мен ту хе џин га 
– ефек тив ни део 

Ре зер ва за хе џинг нов ча них то ко ва 
при зна је се у окви ру оста лог укуп ног 
ре зул та та (ра чун 336)

Фи нан сиј ске оба ве зе по осно ву ин стру
ме на та за шти те (ра чун 428 – оба ве зе по 
осно ву фи нан сиј ских де ри ва та)

Гу би так на ин стру мен ту хе џин га 
– не е фек тив ни де о 

Од го ва ра ју ћи ра чун гру пе 58 у би лан
су успе ха за не е фек тив ни део гу бит ка 
на ин стру мен ту за шти те 

Фи нан сиј ске оба ве зе по осно ву ин стру
ме на та за шти те (ра чун 428 – оба ве зе по 
осно ву фи нан сиј ских де ри ва та)

ИЛИ 

До би так на ин стру мен ту хе џин
га – ефек тив ни део 

Ра чун 238 или дру ги ра чун на ко јем 
се ис ка зу је фи нан сиј ска имо ви на у 
би лан су ста ња 

Ре зер ва за хе џинг нов ча них то ко ва 
при зна је се у окви ру оста лог укуп ног 
ре зул та та (ра чун 336)

До би так на ин стру мен ту хе џин
га – не е фек ти ван де о 

Ра чун 238 или дру ги ра чун на ко јем 
се ис ка зу је фи нан сиј ска имо ви на у 
би лан су ста ња 

Од го ва ра ју ћи ра чун гру пе 68 у би лан су 
успе ха за не е фек тив ни део до бит ка на 
ин стру мен ту за шти те 

Као што је при ка за но, код хе џин га то ко ва го то ви-
не у фо ку су је ин стру мент хе џин га, док се хе џи ра на 
став ка чак и не об у хва та, што је пот пу но друк чи је у 
од но су на хе џинг фер вред но сти.

При мер 3 – Хе џинг то ко ва го то ви не:

Ком па ни ја Б је 1. ок то бра 2022. го ди не за кљу чи
ла уго вор са ком па ни јом из САД о ис по ру ка ма ро бе 
у вред но сти од 100.000 USD ме сеч но у на ред них 6 
ме се ци. Ме ђу тим, ком па ни ја Б узи ма у об зир про ме не 
де ви зног кур са и до но си од лу ку да шти ти сво ја бу ду ћа 

по тра жи ва ња од де ви зног ри зи ка пу тем тер мин ског 
уго во ра ко ји за кљу чу је са бан ком, ко јим је пред ви ђе
но да ком па ни ја Б по ис те ку на ред них 6 ме се ци бан ци 
про да 600.000 до ла ра, оства ре них из во зом у САД, по 
са да утвр ђе ном тер мин ском кур су раз ме не USD/RSD 
ко ји из но си 119,3500 RSD за 1 до лар. На кра ју пр вог 
ме се ца ком па ни ја Б на пла ти ла је из ве зе ну ро бу у из
но су ос 100.000 USD ка да је спот курс USD/RSD био 
119,8500 USD/RSD. 

На кра ју пр вог ме се ца на кон на пла те по тра жи
ва ња и про да је при спе лих де ви за бан ци, ком па ни ја 
Б вр ши сле де ћа књи же ња.

1) 244 Де ви зни ра чун 11.985.000
436 До ба вља чи у ино стран ству 11.985.000

– за на пла ће но по тра жи ва ње од ино до ба вља ча за про да ту ро бу
2) 336 До би ци или гу би ци по осно ву ин стру ме на та за шти те (хе џин га) 

ри зи ка нов ча ног то ка (100.000 х (119,8500 – 119,3500)) 50.000
428 Оба ве зе по осно ву фи нан сиј ских де ри ва та (бу ду ћа чвр ста оба ве за 

про да је де ви за бан ци) 50.000
– за об ра чун раз ли ке из ме ђу спот кур са и тер мин ског кур са по фор вард уго во ру 
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Прет по ста ви мо да је спот и тер мин ски курс остао 
исти у пе ри о ду од 6 ме се ци тра ја ња хе џинг од но са 
ко ма ни је Б и да је на кон на пла те по след ње ис по ру ке 

ро бе ком па ни ја Б про да ла бан ци 600.000 USD по уго
во ре ном спот кур су. На кон про да је уго во ре ног из но са 
де ви за ком па ни ја Б спро во ди сле де ће књи же ње:

3) 241 Те ку ћи ра чун (600.000 х 119,8500) 71.910.000
244 Де ви зни ра чун 71.910.000

– про да ја де ви за бан ци по спот кур су на дан про да је
4) 563 Не га тив не курс не раз ли ке (600.000 х (119,8500 – 119,3500)) 300.000

336 До би ци или гу би ци по осно ву ин стру ме на та за шти те (хе џин га) 
ри зи ка нов ча ног то ка 300.000

– за пре нос до бит ка или гу бит ка из оста лог укуп ног ре зул та та у бу ланс успе ха 

У то ку хе џинг од но са ко ји је тра јао 6 ме се ци 
про ме не фер вред но сти тер мин ског уго во ра ко је су 
об ра чу на те на осно ву про ме не тер мин ског и спот 
кур са USD/RSD еви ден ти ра не су у оста лом укуп ном 
ре зул та ту у окви ру ка пи та ла, а ка сни је на кон ствар не 
про да је се пре но се као до би так или гу би так у би ланс 
успе ха. Овај хе џинг од нос за шти те нов ча них то ко ва у 
то ку тра ја ња од но са хе џин га рас хо де и при хо де при
зна је у оста лом укуп ном ре зул та ту, што је по себ но 
зна чај но ка да се у то ку тра ја ња хе џин га са ста вља ју 
фи нан сиј ски из ве шта ји, а по за вр шет ку од но са хе џин га 
ефек ти се укљу чу ју у би ланс успе ха.

При мер 4 – Хе џинг де ви зних то ко ва го то ви не:
Ком па ни је А ко ја про из во ди ам ба ла жу по чет ком 

2022. го ди не од лу чу је да у на ред ној го ди ни от поч не 
са про из вод њом но вог про из во да, за ко ји пла ни ра 
на бав ку зна чај не ко ли чи не си ро ви на у ју лу 2023. го
ди не. На осно ву пла на про из вод ње и це на ко је ино
до ба вљач тре нут но на пла ћу је, пла ни ра на је на бав ка 
100.000 је ди ни ца си ро ви не по це ни од 10 евра по 
је ди ни ци ко је тре ба да се ис по ру че 31.07.2023. го ди-
не. Оче ку је се да ће фак ту ра би ти пла ће на 30.09.2023. 
го ди не у еври ма.

У те ку ћој го ди ни, тј. 1.07.2022. го ди не ком па-
ни ја А од лу чу је да за шти ти де ви зни ри зик ко ји 
ће на ста ти из флук ту а ци је кур се ва евра и ди на ра по 
осно ву пла ни ра не ве ро ват не ку по ви не си ро ви на за 
пла ни ра ну про из вод њу у на ред ној го ди ни. У том сми
слу ком па ни ја А скла па тер мин ски (фор вард) уго вор 
са бан ком о ку по ви ни евра (EUR) за ди на ре (RSD) по 
ко јем ће се раз ме на ва лу та из вр ши ти 30.09.2023. 

го ди не на бу ду ћи да тум ка да до ђе до пла ћа ња ку
пље не си ро ви не.

По да ци из фор вард уго во ра у стра ној ва лу ти ко ји 
је за кљу чен у ци љу за шти те од вр ло ве ро ват не пред
ви ђе не ку по ви не си ро ви не су сле де ћи:

Опис тран сак ци је Тер мин ски  
(фор вард) уго во р

И знос EUR ко ји се ку пу ју 1.000.000 EUR
Извршена це на у RSD 116.896.700 RSD
Термински (фор вард) курс на 
по чет ку хе џин га 1 EUR = 116,8967 RSD

Спот курс на по чет ку хе џин га 1 EUR = 117,3909 RSD
Спот ком по нен та на по чет ку 117.390.900 RSD
Датум по чет ка 1.07.2022.
Рок до спе ћа пла ћа ња 30.9.2023

Де ви зни кур се ви и ка мат не сто пе на кључ не да
ту ме то ком тра ја ња хе џин га су:7

7 У тре нут ку скла па ња фор вард уго во ра за бу ду ћу ку по ви ну де ви за, 
по сто ји раз ли ка из ме ђу спот и фор вард де ви зног кур са. Фор вард 
или тер мин ски курс мо же би ти ма њи или ве ћи од промпт ног 
(спот) кур са, а то за ви си од про це не бан ке ка ко пред ви ђа бу ду ће 
кре та ње де ви зног кур са, од но сно да ли се у бу дућ но сти оче ку је 
ја ча ње или сла бље ње ва лу те. Иа ко скла па ње фор вард уго во ра 
но си са со бом ри зик по гре шне про це не бу ду ћег де ви зног кур са, 
и са мим тим на ста нак по тен ци јал них гу би та ка за стра не ко је у 
ње му уче ству ју, по да ци са де ви зног тр жи шта по ка зу ју да се на 
днев ном гло бал ном ни воу оба ви зна ча јан про мет чи стих фор вард 
тран сак ци ја (од но сно оних тран сак ци ја ко је ни су у окви ру свап 
аран жма на). Фор вард де ви зно тр жи ште је вр ло бит но за сма ње ње 
ри зи ка ко ји про из ла зе из про ме не де ви зног кур са при ли ком уво за, 
из во за, по зајм љи ва ња или ин ве сти ра ња на ме ђу на род ном ни воу.

Опис 1.07.2022. 31.12.2022. 31.07.2023. 30.09.2023.
EUR/RSD спот курс 117,3909 117,4302 117,5805 118,1015
EUR/RSD тер мин ски курс* 116,8967 117,2157 117,5024 118,1015
Ка мат не сто пе за EUR 3,10% 3,15% 3,50% 3,80%
Ка мат не сто пе за RSD 2,75% 2,90% 3,10% 3,15%
EUR дис конт на сто па** 0,9626 0,9771 0,9943 1,0000
RSD дис конт на сто па 0,9667 0,9788 0,9949 1,0000
*Затерминскироккојидоспева30.09.2023.године.
**Дисконтнестопеизрачунатесунаосновугодишњихкаматнихстопаприменомформуле[1/(1+каматнасто
па)^(стварнибројдана/365)].ЗаEURдиснотнифакторнадан1.07.2022.годинеизноси(1/(1,031)^(456/365))
=0,9626.Наистиначинизрачунатисуиосталидисконтнифактори.
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На дан за кљу че ња тер мин ског уго во ра 1.07.02022. 
го ди не за бу ду ћу ку по ви ну де ви за ва же ћи спот курс 
EUR/RSD из но сио је 117,3909 (у при ме ру је то сред њи 
курс НБС), а про сеч на ка ма та на кре ди те у EUR би ла 
је 3,1% а на кре ди те у RSD 2,75%. На осно ву тих по да
та ка из ра чу нат је те мин ски курс EUR/RSD ко ји из но си 
116,8967. Тер мин ски курс EUR/RSD из ра чу нат је на 
сле де ћи на чин:

Т = С х [(1+(к2 х д)/365)/(1+(к2 х д)/365)] = 117,3909 
х [(1+(2,75% х 456)/365)/ [(1+(3,1% х 456)/360)] = 
117,3909 х 0,9957904 =116,89678

На исти на чин из ра чу на ти су и оста ли тем ни ски 
кур се ви за кључ не да ту ме тра ја ња хе џин га. Тем нин
ски кур се ви ко ји су од ре ђе ни уго во ром су фик сни 
и не мо гу се ме ња ти у пе ри о ду тра ја ња тер мин ског 
уго вра. Промпт ни спот курс EUR/RSD је тр жи шни курс 
ко ји је ва жио на да тум за кљу че ња тер мин ског уго во ра 
1.07.2022. го ди не, док су спот кур се ви EUR/RSD тр жи
шни кур се ви ко ји се ме ња ју пре ма тр жи шним усло ви ма. 
У овом при ме ру спот кур се ви EUR/RSD су прет по ста
вље ни тр жи шни кур се ви ко ји ће би ти оства ре ни на 
од ре ђе ни кључ ни да тум тра ја ња тер мин ског уго во ра 
до 30.09.2023. го ди не. Због то га су са мо про ме не у 
спот кур су тер мин ског уго во ра озна че не као ин стру
мент хе џин га пред ви ђе не ку по ви не ре про дук ци о ног 
ма те ри ја ла ин ден ти фи ко ва не као за шти ће на став ка.

Стра те ги је упра вља ња де ви зним ри зи ком ком
па ни је А

Функ ци о нал на ва лу та ком па ни је А је RSD (ди
нар). Ком па ни ја А је из ло же на де ви зном ри зи ку при 
ку по ви ни и про да ји де ви за ко је су де но ми ни ра не у 
ва лу ти ко ја ни је ди нар. Сто га по сто ји ре а лан ри зик 
да ће кре та ња де ви зних кур се ва ути ца ти и на њен 
не то при ход и на фи нан сиј ску по зи ци ју, из ра же ну у 
ди на ри ма. Из ло же ност ком па ни је А ри зи ку у стра ној 
ва лу ти про из и ла зи из:

– ве ли ке ве ро ват но ће на стан ка прог но зи ра
не тран сак ци је (про да је/ку по ви не) де но ми ни ра не у 
стра ним ва лу та ма;

– чвр сте оба ве зе по осно ву прог но зи ра не на бав ке 
ма те ри ја ла ко ји се пла ћа у стра ној ва лу ти; и

– мо не тар не став ке (углав ном оба ве зе пре ма 
до ба вља чи ма и по тра жи ва ња од ку па ца ) де но ми ни
ра них у стра ним ва лу та ма.

По ли ти ка ком па ни је А је да за шти ти сав ма те ри
јал ни де ви зни ри зик по ве зан са ве о ма ве ро ват ним 
прог но зи ра ним тран сак ци ја ма, чвр стим оба ве за ма 
и мо не тар ним став ка ма де но ми ни ра ним у стра ним 
ва лу та ма од про ме на ре ле вант ног спот кур са.

Од нос хе џин га 
Са мо спот еле мент тер мин ског уго во ра је од

ре ђен као ин стру мент за шти те и сто га је са мо спот 
ком по нен та укљу че на у од нос за шти те (тј. тер мин ски 

8 Сим бо ли у на ве де ној фор му ли има ју сле де ћа зна че ња: Т – тер-
мин ски (фор вард) курс; С – те ку ћи спот курс; к1 – ка мат на сто па 
на стра ну ва лу ту; к2 – ка мат на сто па на ди на ре; д – роч ност 
тран сак ци је у да ни ма.

кур се ви EUR/RSD се ис кљу чу ју из од но са за шти те и 
при зна ју у оста лом укуп ном ре зул та ту). 

Да би се ускла ди ла са по ли ти ком упра вља ња ри
зи ком, ко е фи ци јент за шти те се за сни ва на тер мин ском 
уго во ру са но ми нал ним из но сом од 1.000.000 EUR за 
ку по ви ну 100.000 је ди ни ца ма те ри ја ла са оче ки ва ном 
на бав ном це ном од 1.000.000 EUR. Ово ре зул ти ра од
но сом хе џин га од 1:1 или 100%. 

У овом при ме ру ко е фи ци јент ефек тив но сти хе
џин га је 1:1, али у не ким слу ча је ви ма не ће би ти мо гу
ће ку пи ти са вр шен ин стру мент хе џин га – на при мер, 
тер мин ски уго вор мо же има ти не знат но дру га чи ји 
тер мин или да тум до спе ћа. На при мер, ка да се пре
суд ни усло ви (као што су но ми нал ни из нос, до спе ће 
и осно ве) ин стру мен та хе џин га и став ке хе џин га по
ду да ра ју или су ве о ма бли ски, мо же се за кљу чи ти на 
осно ву ква ли та тив не про це не тих пре суд них усло ва 
да ин стру мент хе џин га и став ка хе џин га има ју вред
но сти ко је се у на че лу кре ћу у су прот ном сме ру због 
истог ри зи ка и да сто га по сто ји еко ном ска ве за из ме ђу 
став ке хе џин га и ин стру мен та хе џин га (ви де ти па ра
гра фе Б6.4.4Б6.4.6 МСФИ 9).

До ку мен та ци ја о хе џин гу
На по чет ку ус по ста вља ња хе џинг од но са, су

бјект тре ба да фор мал но до ку мен ту је од нос хе џин га 
укљу чу ју ћи:

– Циљ и стра те ги ју упра вља ња ри зи ком;
– Иден ти фи ка ци ју ин стру мен та хе џин га, хе џи ра не 

став ке, при ро де ри зи ка ко ји се шти ти (из ло же ност ЕУР/
РСД спот) и по тен ци јал них из во ра не е фек тив но сти; и

– Опис на чи на на ко ји ће ме наџ мент про це ни ти 
да ли од нос за шти те ис пу ња ва зах те ве ефек тив но сти 
за шти те, укљу чу ју ћи: (а) да по сто ји еко ном ски од нос 
из ме ђу хе џи ра не став ке и ин стру мен та за шти те; (б) да 
кре дит ни ри зик не до ми ни ра про ме на ма вред но сти 
ко је су ре зул тат еко ном ског од но са; и (ц) ко е фи ци јент 
хе џин га у од но су за шти те је исти као и ко ли чи на за
шти ће не став ке и ин стру мен та за шти те ко ји су бјект 
за пра во ко ри сти у свр хе за шти те.

Ефек тив ност хе џин га
Ком па ни ја А тре ба да кон ти ну и ра но про це њу је 

да ли од нос хе џин га ис пу ња ва зах те ве ефек тив но сти. 
Она тре ба да вр ши те ку ћу про це ну на сва ки из ве
штај ни да тум или на кон зна чај не про ме не окол но сти 
ко је ути чу на зах те ве ефек тив но сти хе џин га, шта год 
на сту пи пр во.

У до ку мен та ци ји хе џин га, су бјект ће на осно ву ква
ли та тив не про це не тих кри тич них тер ми на по ка за ти да 
по сто ји еко ном ски од нос, што зна чи да ин стру мент 
хе џин га и за шти ће на став ка има ју вред но сти ко је 
ће се ге не рал но кре та ти у су прот ним сме ро ви ма 
због истог ри зи ка.

По сту па ње на да тум по чет ка хе џин га 1. јул 
2022. го ди не

На дан по чет ка тер мин ског уго во ра о бу ду ћој 
ку по ви ни 1.000.000 евра не ма ни ка квог књи же ња у ра
чу но вод ству јер је фер вред ност тер мин ског (фор вард) 
уго во ра ну ла, као што је при ка за но у сле де ћој та бе ли.
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9 Ово је је дан при хва тљив ме тод за од ре ђи ва ње про ме не фер вред но сти ко ја се мо же при пи са ти спот ком по нен ти, али мо гу би ти и дру ги 
при хва тљи ви при сту пи, на при мер из ра чу на ва ње дис кон то ва не спот вред но сти на по чет ку за оба де ри ва та и хе џи ра на став ка и за тим 
ме ре ње кре та ња тих вред но сти то ком вре ме на.

Де ри ват на дан 1.07.2022. –
Но ми нал ни из нос у EUR 1.000.000 
Тер мин ски (фор вард) курс 116,8967
А)  Про тив вред ност на осно ву 

да ту ма про це не (RSD) 116.896.700 
Б) Уго во ре ни из нос (RSD) (116.896.700)
Укуп но (А + Б) 0 
Дис конт ни фак тор 0,9667
Фер вред ност де ри ва та у EUR 0 

По сту па ње на да тум би лан са 31. де цем бар 
2022. го ди не

На да тум фи нан сиј ског из ве шта ва ња 31.12.2022. 
го ди не хе џинг ком па ни је А на ста вља да ис пу ња ва 

усло ве ефек тив но сти, бу ду ћи да се ни је де си ла ни
ка ква про ме на у од но су хе џин га или ко е фи ци јен та 
за шти те (не ма про ме на у да ту му пред ви ђе не тран
сак ци је, у но ми нал ном из но су, у кре дит ном ри зи ку 
уго вор них стра на, и не ма про ме на из во ра не е фек тив
но сти). Ве ли ка је ве ро ват но ћа да ће се прог но зи ра на 
тран сак ци ја до го ди ти.

За кљу чак: Зах те ви ефек тив но сти хе џин га су 
ис пу ње ни.

Пред ви ђе на фер вред ност
Сви кри те ри ју ми за ра чу но вод ство хе џин га су 

ис пу ње ни за пе ри од за вр шен 31.12.2022. го ди не па 
се за шти та то ко ва го то ви не мо же при ме ни ти.

Де ри ват на дан 31.12.2022. Де ри ват на дан 31.12.2022

Пот пу на фер вред ност Про ме на фер вред но сти ко ја се мо же  
при пи са ти спот ком по нен ти 

Но ми нал ни из нос у EUR 1.000.000 Но ми нал ни из нос у EUR 1.000.000 
Фор вард курс на да тум про це не 117,2157 Спот курс на да тум про це не 117,4302
EUR екви ва лент (А) 117.215.700 РСД Спот ком по нен та на да тум про це не (А) 117.430.200 RSD
Уговорени из нос у (Б) (116.896.700) RSD Спот ком по нен та на по чет ку (Б) 117.390.900 RSD
Укупно (А+Б) 319.000 RSD Раз ли ка (АБ) 39.300 RSD
Дисконт ни фак тор за EUR 0,9667 Дис конт ни фак тор за EUR 0,9667
Фер вред ност де ри ва та 308.377 RSD Садашња вред ност про ме не спот ком по нен те9 37.991 RSD

Други ри зи ци осим де ви зног ри зи ка, укљу чу ју ћи 
кре дит ни ри зик по осно ву обез вре ђе ња за не ма ре ни 
су у свр ху по јед но ста вље ња.

Због то га се прет по ста вља да је са да шња вред ност 
спот ком по нен те иста као фер вред ност хи по те тич
ког де ри ва та за по тре бе те сти ра ња ефек тив но сти и 
да не ма не е фек тив но сти за еви ден ти ра ње у би лан су 
успе ха. У МСФИ 9 се на во ди да хи по те тич ки де ри ват не 
мо же укљу чи ти ни шта што ни је у за шти ће ној став ци, 
као што је кре дит ни ри зик.

Де ри ват на дан 31.12.2022. го ди не И зно с
Тер мин ски по да ци 
Про ме на пу не фер вред но сти (ФВ) 308.377
Про ме на ФВ ко ја се мо же при пи са ти 
спот кур су 

37.991

Про ме на вред но сти тер мин ских по е на 270.386
На дан би лан са 31.12.2022. го ди не из вр ши ће 

се сле де ће књи же ње:

1) 238 По тра жи ва ња по осно ву фи нан сиј ских де ри ва та 308.377
3360 До би ци или гу би ци по осно ву ин стру ме на та за шти те ри зи ка  

(хе џин га) нов ча ног то ка – ре зер ва за за шти ту од ри зи ка 37.991
3361 До би ци или гу би ци по осно ву ин стру ме на та за шти те ри зи ка  

(хе џин га) нов ча ног то ка – тер мин ски (фор вард) еле мент 270.386
– за шти та нов ча ног то ка – про ме на фер вред но сти тер мин ског уго во ра

У слу ча ју ка да су бјект ис кљу чи тер мин ске по е не из од но са хе џин га и не при ме њу је ра чу но вод ство хе
џин га, књи же ње би би ло сле де ће: 

1) 238 По тра жи ва ња по осно ву фи нан сиј ских де ри ва та 308.377
3360 До би ци или гу би ци по осно ву ин стру ме на та за шти те ри зи ка (хе џин

га) нов ча ног то ка – ре зер ва за за шти ту од ри зи ка 37.991
686 При хо ди од ускла ђи ва ња вред но сти фи нан сиј ских де ри ва та и фи нан

сиј ских сред ста ва ко ја се ис ка зу ју по фер вред но сти кроз Би ланс успе ха 270.386
– за шти та нов ча ног то ка – про ме на фер вред но сти тер мин ског уго во ра 
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По сту па ње на да тум 31.07.2023. го ди не
Хе џинг на ста вља да ис пу ња ва усло ве ефек тив но

сти, бу ду ћи да се ни је де си ла ни ка ква про ме на у од но су 
хе џин га или ко е фи ци јен та за шти те (без про ме не у да
ту му пред ви ђе не тран сак ци је, у но ми нал ном из но су, 

у кре дит ном ри зи ку уго вор них стра на и из во ри ма 
не е фек тив но сти). По сто ји ве ли ка ве ро ват но ћа да ће 
се прог но зи ра на тран сак ци ја до го ди ти.

За кљу чак: Зах те ви ефек тив но сти хе џин га су 
ис пу ње ни.

При зна ње на ва бље ног ма те ри ја ла
1) 101 Ма те ри јал 117.580.500

436 До ба вља чи у ино стран ству 117.580.500
– увоз ма те ри ја ла за 1.000.000 EUR по спот де ви зном кур су од 117,5805

Оба ве за пре ма ино до ба вља чу при зна је се по но ми нал ној вред но сти јер спа да у крат ко роч не оба ве зе ко је 
не са др же ком по нен ту фи нан си ра ња.

Фер вред ност де ри ва та (фор вард уго во ра) 
Сви кри те ри ју ми за ра чу но вод ство хе џин га су ис пу ње ни за пе ри од ко ји се за вр шио 31.07.2023. Због тога се 

мо же при ме ни ти ра чу но вод ство за шти те то ко ва го то ви не.

Де ри ват на 31.07.2023 Де ри ват на 31.07.2023

Пу на фер вред ност Про ме на спот ком по нен те 
Но ми нал ни из нос у EUR 1.000.000 Но ми нал ни из нос у EUR 1.000.000 EUR
Форвард курс на да тум про це не 117,5024 Спот курс на да тум про це не 117,5805
RSD екви ва лент (А) 117.502.400 Спот ком по нен та на да тум про це не (А) 117.580.500 
Уго во ре ни из нос у RSD (Б) (116.896.700) Спот ком по нен та на по чет ку (Б) 117.390.900 
Укуп но (А – Б) 605.700 Раз ли ка (АБ) 189.600
Дис конт ни фак тор RSD 0,9949 Дис конт ни фак тор RSD 0,9949
Фер вред ност де ри ва та 602.611 Са да шња вред ност про ме на спот ком по нен те 188.633

Де ри ват на дан 31.07.2023. Из нос 
Фор вард по е ни 
Про ме на пу не фер вред но сти (ФВ) 308.377– 602.611 = (294.234)
Про ме на ФВ ко ја се мо же при пи са ти спот 37.991 188.633= (150.642)
Про ме на тер мин ске вред но сти (143.592)
Ку му ла тив на про ме на тер мин ске вред но сти 270.386  (143.592) = 413.978

Књи же ње про ме на фер вред но сти де ри ва та:
1) 238 По тра жи ва ња по осно ву фи нан сиј ских де ри ва та 294.234

3360 До би ци или гу би ци по осно ву ин стру ме на та за шти те ри зи ка (хе
џин га) нов ча ног то ка – ре зер ва за за шти ту од ри зи ка 150.642

3361 До би ци или гу би ци по осно ву ин стру ме на та за шти те ри зи ка (хе
џин га) нов ча ног то ка – тер мин ски (фор вард) еле мент 143.592

– за шти та нов ча ног то ка – про ме на фер вред но сти тер мин ског уго во ра

У слу ча ју ка да су бјект ис кљу чи тер мин ске по  е не из од но са хе џин га и не при ме њу је ра чу но вод ство хе
џин га, књи же ње би би ло сле де ће: 

1) 238 По тра жи ва ња по осно ву фи нан сиј ских де ри ва та 294.234
3360 До би ци или гу би ци по осно ву ин стру ме на та за шти те ри зи ка (хе

џин га) нов ча ног то ка – ре зер ва за за шти ту од ри зи ка 150.642
586 Рас хо ди од ускла ђи ва ња вред но сти фи нан сиј ских де ри ва та и 

фи нан сиј ских сред ста ва ко ја се ис ка зу ју по фер вред но сти кроз 
Би ланс успе ха – Тер мин ски еле мент 143.592

– за шти та нов ча ног то ка – про ме на фер вред но сти тер мин ског уго во ра 
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У твр ђи ва ње на бав не вред но сти за ли ха ма те ри ја ла
Гу би так по осно ву де ри ва та хе џин га у ве зи са про ме на ма пре о вла ђу ју ћих спот сто па и сал до ре зер ви за хе

џинг то ко ва го то ви не је укљу чен у књи го вод стве ну вред ност на ба вље них за ли ха. Ускла ђи ва ње осно ви це ути че на 
до бит или гу би так од про да је ро бе ко ја са др жи за шти ће не став ке (си ро ви не) или на ума ње ње вред но сти за ли ха.

1) 101 Ма те ри јал 188.633
3360 До би ци или гу би ци по осно ву ин стру ме на та за шти те ри зи ка  

(хе џин га) нов ча ног то ка – ре зер ва за за шти ту од ри зи ка 188.633
3361 До би ци или гу би ци по осно ву ин стру ме на та за шти те ри зи ка  

(хе џин га) нов ча ног то ка – тер мин ски (фор вард) еле мент 413.978
101 Ма те ри јал 413.978

–  ускла ђи ва ње осно ве за за ли хе ко је је на ба ви ла ком па ни ја А. Тер мин ски бо до ви се укла ња ју из ка пи та ла и 
укљу чу ју у це ну за ли ха као за шти ту тран сак ци је.

МСФИ 9 зах те ва да се основ но при ла го ђа ва ње 
при ме њу је ка да се хе џинг од но си на тран сак ци ју ко
ја ре зул ти ра при зна ва њем не фи нан сиј ске имо ви не 
или не фи нан сиј ске оба ве зе, као што је ов де слу чај са 
при зна ва њем за ли ха ма те ри ја ла.

Из нос у до бит ку или гу бит ку ре зер ви за за шти ту 
од ри зи ка у од но су на би ло ка ква кре та ња фер вред
но сти тер мин ског еле мен та прет ход но од ло же ног у 

ка пи та лу пре ко оста лог укуп ног ре зул та та се та ко ђе 
пре но си ди рект но у за ли хе.

По сту па ње на да тум 30.09.2023. го ди не
Оба ве зе пре ма до ба вља чи ма су мо не тар на став ка 

де но ми ни ра на у стра ној ва лу ти ко ја се мо ра по но во 
пре ра чу на ти по спот кур су пре ма МРС 21, при че му се 
до би так или гу би так од курс не раз ли ке при зна је у би
лан су успе ха. Об ра чун до бит ка или гу бит ка је сле де ћи:

Оба ве зе пре ма до ба вља чи ма пре ра чу на те на дан 31.07. на 117,5805 117.580.500
Оба ве зе пре ма до ба вља чи ма пре ра чу на те на дан 30.09. на 118,1015 118.101.500
Гу би так од курс них раз ли ка ко је се при зна је у би лан су успе ха (521.000)

Књи же ње у ра чу но вод ству је:

1) 563 Не га тив не курс не раз ли ке 521.000
436 До ба вља чи у ино стран ству 521.000

– ускла ђи ва ње оба ве за пре ма до ба вља чи ма за про ме не спот кур са 

При зна ва ње про ме не фер вред но сти де ри ва та

Де ри ват на 30.09.2023. Де ри ват на 30.09.2023.

Пу на фер вред ност Про ме на спот ком по нен те 
Но ми нал ни из нос у EUR 1.000.000 Но ми нал ни из нос у EUR 1.000.000 
Фор вард курс на да тум про це не 118,1015  Спот курс на да тум про це не 118,1015
(А) РСД екви ва лент 118.101.500 RSD Спот ком по нен та на да тум про це не (А) 118.101.500 RSD
(Б) Уго во ре ни из нос у RSD (116.896.700) RSD Спот ком по нен та на по чет ку (Б) 117.390.900 RSD
Укупно (А+Б) (1.204.800) RSD Раз ли ка (АБ) 710.600
Дис конт ни фак тор 1 RSD Фак тор по пу ста 1 RSD
ФВ де ри ва та (1.204.800) RSD ПВ про ме на спот ком по нен те 710.600 RSD

Дериват на дан 30.09.2023.
Тер мин ски по е ни (фор вард)

Про ме на пу не фер вред но сти (ФВ) (1.204.800) – 602.611 (602.189)
Про ме на ФВ ко ја се мо же при пи са ти спот 710.600 – 188.633 (899.233)
Про ме на тер мин ске вред но сти (1.501.422)
Ку му ла тив на про ме на тер мин ске вред но сти (413.978 – (1.501.422)) (1.915.400)
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У ра чу но вод ству се вр ши сле де ће књи же ње:
1) 238 По тра жи ва ња по осно ву фи нан сиј ских де ри ва та 602.189

3360 До би ци или гу би ци по осно ву ин стру ме на та за шти те ри зи ка  
(хе џин га) нов ча ног то ка – ре зер ва за за шти ту од ри зи ка 899.233

3361 До би ци или гу би ци по осно ву ин стру ме на та за шти те ри зи ка  
(хе џин га) нов ча ног то ка – тер мин ски (фор вард) еле мент 1.501.422

– за шти та нов ча ног то ка – про ме на фер вред но сти тер мин ског уго во ра 

Пре нос ре зер ви за за шти ту од ри зи ка
Ра чу но вод стве ни пре нос ре зер ви за за шти ту од ри зи ка из оста лог укуп ног ре зул та та у би ланс успе ха 

књи жи се на сле де ћи на чин: 
2) 3360 До би ци или гу би ци по осно ву ин стру ме на та за шти те ри зи ка  

(хе џин га) нов ча ног то ка – ре зер ва за за шти ту од ри зи ка 899.233
563 Не га тив не курс не раз ли ке 899.233

686 При хо ди од ускла ђи ва ња вред но сти фи нан сиј ских де ри ва та и 
фи нан сиј ских сред ста ва ко ја се ис ка зу ју по фер вред но сти кроз 
Би ланс успе ха – Тер мин ски еле мент 1.501.422

3361 До би ци или гу би ци по осно ву ин стру ме на та за шти те ри зи ка  
(хе џин га) нов ча ног то ка – тер мин ски (фор вард) еле мент 1.501.422

– пре нос ре зер ви за за шти ту од ри зи ка из оста лог укуп ног ре зул та та у би ланс успе ха 

По рав на ње (за кљу чак) хе џин га то ко ва го то ви не
Пре ма усло ви ма тер мин ског уго во ра ком па ни ја А при ма 1.000.000 EUR по кур су од 116,8967 (116.896.700 

RSD) и пла ћа 118.101.500 ди на ра. Раз ли ка је фер вред ност де ри ва та 1.204.800 ди на ра.
Књи же ње у ра чу но вод ству је сле де ће:

1) 244 Де ви зни ра чун 118.101.500
241 Те ку ћи ра чун 116.896.700
238 По тра жи ва ње по осно ву фи нан сиј ских де ри ва та 1.204.800

– за ку по ви ну де ви за и по рав на ње ра чу на де ри ва та 

Пла ћа ње оба ве зе ино до ба вља чу

1) 436 До ба вља чи у ино стран ству 118.101.500
244 Де ви зни ра чун 118.101.500

– пла ћа ње оба ве за ино до ба вља чу 

Е фек ти књи же ња хе џин га
Ре зул тат ко ји је по стиг нут при ме ном ра чу но вод

ства хе џин га од но си се на:
1) За ли хе су при зна те у из но су 116.977.889 ди на

ра, што је промпт на це на на дан 31. ју ла 2022. го ди не 
(117.580.500 ди на ра), ми нус про ме на дис кон то ва ног 
спо та од по чет ка хе џин га (413.978 ди на ра) и ми нус 
кре та ње фер вред но сти тер мин ског еле мен та до при
зна ва ња за ли ха (188.633 ди на ра).

2) Не то ис пла ће на го то ви на из но си 116.896.700 
ди на ра, што је про тив вред ност 1.000.000 евра по 
тер мин ском (за шти ће ном) кур су од 116,8967 евра за 
1 ди нар.

3) До бит или гу би так у би лан су успе ха об у хва та 
сле де ће из но се:

– као не га тив не курс не раз ли ке ис ка зан је из нос 
од 1.420.233 ди на ра ко ји се са сто ји од 521.000 ди на
ра и 899.233 ди на ра про ме на спот кур са евра на дан 
31.07 и 30.09;

– као при ход у би лан су успе ха при знат је из нос 
од 1.501.422 ди на ра ко ји је пре нет из оста лог укуп ног 
ре зул та та и пред ста вља про ме ну тер мин ске вред но сти 
фор вард де ри ва та.

5. Хеџинг нето инвестиције у  
инострано пословање

Мно ги су бјек ти ко ји са ста вља ју фи нан сиј ске 
из ве шта је има ју ин ве сти ци је у ино стра но по сло ва ње 
ко је оба вља ју пре ко за ви сних су бје ка та, при дру же них 
су бје ка та, за јед нич ких по ду хва та или огра на ка. МРС 
21 – Ефектипроменакурсевастранихвалута, зах-
те ва да су бјект од ре ди за функ ци о нал ну ва лу ту сва ке 
од сво јих по слов них опе ра ци ја ва лу ту при мар ног 
еко ном ског окру же ња те опе ра ци је. При ли ком пре-
во ђе ња ре зул та та и фи нан сиј ске по зи ци је ино стра ног 
по сло ва ња у ва лу ту за пре зен та ци ју, од су бјек та се 
зах те ва да при зна курс не раз ли ке у укуп ном оста лом 
ре зул та ту док не оту ђи ино стра но по сло ва ње.
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 Ра чу но вод ство хе џин га за ри зик стра не ва лу те 
до ко јег до ла зи због не то ин ве сти ци је у ино стра но 
по сло ва ње при ме њу је се са мо ако је не то имо ви на 
тог ино стра ног по сло ва ња укљу че на у фи нан сиј ске 
из ве шта је.10 Став ка ко ја се хе џин гом шти ти од ри зи ка 
стра не ва лу те до ко јег до ла зи због не то ин ве сти ци је у 
ино стра но по сло ва ње пред ста вља из нос не то имо ви не 
јед нак или ма њи од књи го вод стве не вред но сти не то 
имо ви не у ино стра ном по сло ва њу.

МСФИ 9 зах те ва озна ча ва ње при клад не став ке 
хе џин га и при клад них ин стру ме на та хе џин га у од но су 
ра чу но вод ства хе џин га. Ако по сто ји озна че ни од нос 
хе џин га, у слу ча ју хе џин га не то ин ве сти ци је, до би так 
или гу би так од ин стру мен та хе џин га за ко ји је уста-
но вље но да пред ста вља ефек ти ван хе џинг не то ин ве-
сти ци је при зна је се као део укуп ног оста лог ре зул та та 
и укљу чу је се за јед но са курс ним раз ли ка ма до ко јих 
до ла зи при ли ком пре во ђе ња ре зул та та и фи нан сиј ске 
по зи ци је ино стра ног по сло ва ња.

МСФИ 9 омо гу ћа ва су бјек ту да озна чи фи нан-
сиј ски ин стру мент ко ји мо же би ти де ри ват ни или 
не де ри ват ни (или мо же да пред ста вља ком би на ци ју 
де ри ват ног и не де ри ват ног фи нан сиј ског ин стру мен та) 
као ин стру мент хе џин га за за шти ту од ри зи ка стра не 
ва лу те. Де таљ но упут ство о то ме где се уну тар гру пе 
мо гу др жа ти ин стру мен ти хе џин га ко ји пред ста вља ју 
хе џинг ино стра ног по сло ва ња, ка ко би се ква ли фи ко-
ва ли за ра чу но вод ство хе џин га да то је у IFRIC Ту ма-
че њу 16 Хеџингнетоинвестицијауиностраном
пословању,ко је при ме њу ју су бјек ти ко ји при ме њу ју 
МСФИ 9, МРС 8 – Рачуноводственеполитике,про
менерачуноводственихпроценаигрешкеиМРС21 
– Ефектипроменакурсевастранихвалута.

Хе џинг не то ин ве сти ци је у ино стра но по сло ва ње, 
укљу чу ју ћи и хе џинг мо не тар не став ке ко ји се ра чу но-
вод стве но об у хва та као део не то ин ве сти ци је (ви де ти 
МРС 21), тре ба да се ра чу но вод стве но об у хва та слич но 
хе џин гу то ко ва го то ви не: 

10  Ово је слу чај са кон со ли до ва ним фи нан сиј ским из ве шта ји ма, 
фи нан сиј ским из ве шта ји ма у ко ји ма се ин ве сти ци је као што су 
при дру же ни ен ти те ти или за јед нич ки по ду хва ти ра чу но вод стве но 
об у хва та ју при ме ном ме то да уде ла, и фи нан сиј ским из ве шта ји ма 
ко ји об у хва та ју огран ке или за јед нич ка по сло ва ња, у скла ду са 
де фи ни ци јом у IFRS 11 Заједничкиаранжмани.

(а) део до бит ка или гу бит ка од ин стру мен та хе-
џин га ко ји је од ре ђен да бу де ефек тив ни хе џинг тре ба 
да се при зна је у укуп ном оста лом ре зул та ту (ви де ти 
па ра граф 6.5.11); и 

(б) не е фек ти ван део тре ба да се при зна је у би-
лан су успе ха. 

Ку му ла тив ни до би так или гу би так од ин стру мен-
та хе џин га ко ји се од но си на ефек ти ван део хе џин га 
ко ји је аку му ли ран у ре зер ва ма за пре во ђе ње стра не 
ва лу те тре ба да се при зна је у би лан су успе ха, као ре-
кла си фи ка ци ја услед ко ри го ва ња (ви де ти МРС 1) у 
скла ду са па ра гра фи ма 48-49 МРС 21 по сле оту ђе ња 
или пе ри о дич ног оту ђе ња ино стра ног по сло ва ња.

При мер 5 – Хе џинг не то ула га ња у ино стра но 
по сло ва ње:

Овај при мер иден ти фи ку је при хва тљи ви за шти
ће ни ри зик у кон со ли до ва ним фи нан сиј ским из ве шта
ји ма ма тич ног пред у зе ћа А. Из ло же но сти ко је на ста ју 
из ме ђу би ло ко јег ма тич ног дру штва и ње го вог не то 
ула га ња у ино стра но по сло ва ње мо гу се озна чи ти као 
за шти ће ни ри зик.

Ма тич но пред у зе ће А чи ја је функ ци о нал на ва лу
та ди нар (RSD) има 100% уде ла у за ви сном дру штву Б 
из САД, чи ја је функ ци о нал на аме рич ки до лар (USD).

Из ло же ност ри зи ци ма ко ји на ста ју из ме ђу ма тич
ног пред у зе ћа А и ње го вог не то ула га ња у ино стра но 
по сло ва ње мо гу се озна чи ти као за шти ће ни ри зик, и 
то као из ло же ност ри зи ку из ме ђу пред у зе ћа А (RSD) 
и пред у зе ћа Б (USD).

Ра чу но вод ство хе џин га од но си се са мо на курс
не раз ли ке ко је на ста ју из ме ђу функ ци о нал не ва лу те 
ино стра ног по сло ва ња и функ ци о нал не ва лу те ма
тич ног пред у зе ћа.

На дан 31.12.2021. го ди не пред у зе ће А шти ти 
100% ри зи ка ко ји про ис ти че из ње го вог не то ула га ња 
у пред у зе ће Б, чи ја је функ ци о нал на ва лу та аме рич ки 
до лар (USD). Књи го вод стве на вред ност не то имо ви не 
пред у зе ћа А у пред у зе ћу Б из но си 1.000.000 USD на 
дан 31.12.2021. го ди не и на дан 31.12.2022. го ди не.

Спот де ви зни кур се ви функ ци о нал них ва лу та 
ма тич ног и за ви сног пред у зе ћа су:

Од нос ва лу та 31. де цем бар 2021. 31. де цем бар 2022.* Про сек за 2022.

USD/RSD 103,9262 103,3458 103,6360

* Кур се ви на дан 31.12.2022. го ди не су прет по ста вље ни. На кра ју 2021. го ди не ка мат не (прет по ста вље не) сто пе 
на ду го ве у ди на ри ма и до ла ри ма би ле су:

Ва лу те Го ди шња ка мат на 
стопа

RSD 3,5%
USD 4,0%

За за шти ту не то ула га ња у ино стра но по сло ва ње 
у за ви сном пред у зе ћи ма Б, пред у зе ће А ко ри сти тер
мин ски (фор вард) уго вор о про да ји 1.000.000 до ла ра 
(USD) за 104.000.000 ди на ра (RSD) ко ји до спе ва 1.01.2023. 
го ди не. На осно ву прет ход них по да та ка фер вред ност 
фор вард уго во ра ме ре на у RSD би ла би сле де ћа:
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Ва лу та Фер вред ност на 
дан 31.12.2021. Об ра чун Фер вред ност на 

дан 31.12.2022. Об ра чу н

РСД 554.053 [104.000.000/(1 + 0,035)] – 
{[1.000.000/(1 + 0,04)] х 103,9262} 654.200 104.000.000 – 

(1.000.000 х 103,3458)

Де ри ват ни или не де ри ват ни ин стру мент (или њи-
хо ва ком би на ци ја) мо же се озна чи ти као ин стру мент 
хе џин га у окви ру хе џин га не то ин ве сти ци је у ино стра но 
по сло ва ње. Ин стру мент хе џин га мо же се др жа ти од 
стра не би ло ко јег ен ти те та уну тар гру пе, док год су 
ис пу ње ни усло ви из МСФИ 9 па ра граф 6.4.1 ве за ни 
за озна ча ва ње, до ку мен то ва ње и ефи ка сност хе џин га 
не то ин ве сти ци је. По себ но је ва жно да се обез бе ди 
ја сна до ку мен та ци ја о стра те ги ји хе џин га гру пе, због 
мо гућ но сти да се по ја ве раз ли чи та озна че ња на раз-
ли чи тим ни во и ма уну тар гру пе.

Да би за шти ти ло свој ри зик ко ји про ис ти че из не то 
ула га ња у ино стра но за ви сно пред у зе ће Б, ма тич но 
пред у зе ће А ће др жа ти прет ход но опи са ни тер мин ски 
уго вор о про да ји 1.000.000 EUR за 104.000.000 ди на ра 
на дан 1.01.2023. го ди не. 

Као пр во, тре ба про ве ри ти да ли је овај тер мин ски 
уго вор ква ли фи ко ван за ра чу но вод ство хе џин га у кон
со ли до ва ним фи нан сиј ским из ве шта ји ма пред у зе ћа А.

На по чет ку хе џин га тре ба про ве ри ти да ли из нос 
тер мин ског уго во ра ко ји је озна чен као ин стру мент 
хе џин га пре ла зи за шти ће ни део књи го вод стве не вред
но сти не то ула га ња у ино стра но по сло ва ње. У овом 
при ме ру књи го вод стве на вред ност не то имо ви не у 
за ви сном пред у зе ћу Б озна че на као за шти ће на став

ка је 1.000.000 USD, а но ми нал ни из нос тер мин ског 
уго во ра је та ко ђе 1.000.000 USD, па уго вор ис пу ња ва 
услов за ра чу но вод ство хе џин га. За шти ће ни ри зик је 
из ло же ност ко ја про из ла зи из раз ли ке из ме ђу функ
ци о нал не ва лу те пред у зе ћа А (ди нар) и функ ци о нал не 
ва лу те пред у зе ћа Б (аме рич ки до лар).

Пре при ме не ра чу но вод ства хе џин га у фи нан
сиј ским из ве шта ји ма пред у зе ћа А, тре ба об у хва ти ти 
сле де ће:

1) У свр ху про це не ствар не ефек тив но сти тер
мин ског уго во ра, сва ки до би так или гу би так се ме ри 
из ра чу на ва њем про ме не фер вред но сти тер мин ског 
уго во ра у јед ној од две ње го ве ре фе рент не ва лу
те (ди нар или аме рич ки до лар), и, ако је по треб но, 
пре во ђе ње тог из но са по ре ле вант ном спот кур су у 
функ ци о нал ну ва лу ту ма тич ног пред у зе ћа ко ји шти ти 
сво је по сло ва ње у ино стран ству, у скла ду са до ку мен
та ци јом о хе џин гу.

У овом при ме ру фер вред ност тер мин ског уго
во ра се ме ри у ди на ри ма (RSD). Ово је из тог раз ло га 
што је функ ци о нал на ва лу та ма тич ног пред у зе ћа А 
ко је шти ти сво је по сло ва ње у ино стран ству ди нар.

По чет но ста ње тер мин ског уго во ра ко ји др жи 
пред у зе ће А на дан 31.12.2021. го ди не је:

Тер мин ски уго вор 554.053 дин.

Књи же ње на дан 31.12.2022. го ди не, без при ме не ра чу но вод ства хе џин га би ло би:
1) 238 По тра жи ва ња по осно ву фи нан сиј ских де ри ва та 100.147

686 При хо ди од ускла ђи ва ња вред но сти фи нан сиј ских де ри ва та и 
фи нан сиј ских сред ста ва ко ја се ис ка зу ју по фер вред но сти кроз 
би ланс успе ха 100.147

– за до бит оства ре ну по осно ву тер мин ског уго во ра 654.200 – 554.053)

Крај ње ста ње тер мин ског уго во ра ко ји др жи 
пред у зе ће А на дан 31.12.2022. го ди не:

Тер мин ски уго вор 654.200 дин.

2) У свр ху про це не ствар не ефек тив но сти тер
мин ског уго во ра, сва ки до би так или гу би так се ме ри 
из ра чу на ва њем про ме не фер вред но сти тер мин ског 
уго во ра у јед ној од две ње го ве ре фе рент не ва лу
те (ди нар или аме рич ки до лар) и, ако је по треб но, 
пре во ђе ње тог из но са по ре ле вант ном спот кур су у 
функ ци о нал ну ва лу ту ма тич ног пред у зе ћа ко ји шти ти 

сво је по сло ва ње у ино стран ству, у скла ду са до ку мен
та ци јом о хе џин гу.

У овом при ме ру фер вред ност тер мин ског уго
во ра се ме ри у ди на ри ма.

Функ ци о нал на ва лу та ма тич ног ен ти те та ко ји 
шти ти сво је по сло ва ње у ино стран ству је та ко ђе ди нар.

Ефек тив ност хе џин га
У овом при ме ру, цео тер мин ски уго вор се ко ри сти 

као ин стру мент за шти те, а ефек тив ност се про це њу је 
упо ре ђи ва њем про ме на у вред но сти тер мин ског уго
во ра са про ме на ма у вред но сти од 1.000.000 USD ко је 
се мо гу при пи са ти тер мин ским кур се ви ма:
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Опис 31. 12. 2021. 31. 12. 2022.

Фор вард кур се ви RSD/USD до  
1. ја ну а ра 2023. го ди не

103,9262 (спот курс)
103,4459 (тер мин ски курс)

103,3458 (спот курс)
103,3458 (тер мин ски курс)

 (104.000.000  554.053)/ 1.000.000 
=103,4459

(104.000.000  654.200)/ 1.000.000 
=103,3458

Вред ност не то имо ви не пред у зе ћа Б по 
тер мин ским ва лут ним кур се ви ма (у РСД)  (1.000.000 х 103,4459) =103,445.900 (1.000.000 х 103,3458) = 103.345.800

Про ме на вред но сти не то имо ви не пред у зе ћа Б у 2022. го ди ни по  
тер мин ским кур се ви ма (103.445.900 – 103.345.800) = 100.147

Про ме на вред но сти тер мин ског уго во ра (654.200  554.053) 100.147

Пре ма то ме, тер мин ски уго вор је 100% ефек ти ван (100.147 / 100.147 × 100).
С об зи ром на то да су ис пу ње ни усло ви за при ме ну ра чу но вод ства хе џин га пред у зе ће А на кра ју го ди не под 

31.12.2022. го ди не вр ши сле де ће књи же ње хе џин га:

1) 686 При хо ди од ускла ђи ва ња вред но сти фи нан сиј ских де ри ва та и 
фи нан сиј ских сред ста ва ко ја се ис ка зу ју по фер вред но сти кроз 
би ланс успе ха 100.147

335 До би ци или гу би ци од ин стру ме на та за шти те не то ула га ња у ино
стра но по сло ва ње 100.147

– за ра чу но вод стве но еви ден ти ра ње хе џин га по осно ву не то ин ве сти ци ја у ино стра но за ви сно пред у зе ће Б

У овом при ме ру уку пан из нос до бит ка по осно ву 
ин стру мен та хе џин га је ефек ти ван и тре ба да се при-
зна у укуп ном оста лом ре зул та ту у окви ру ка пи та ла. 
По сле оту ђе ња или пе ри о дич ног оту ђе ња ино стра ног 
по сло ва ња из нос ко ји је аку му ли ран у укуп ном оста-
лом ре зул та ту тре ба да се при зна у би лан су успе ха као 
ре кла си фи ка ци ја услед ко ри го ва ња (ви де ти МРС 1) у 
скла ду са па ре гра фи ма 48–49 МРС 21.

6. Утицај рачуноводства хеџинга на 
„рачуноводствену неусаглашеност“

Од ме ра ва ње фи нан сиј ског сред ства или фи нан сиј-
ске оба ве зе и кла си фи ка ци ја при зна тих про ме на њи хо ве 
фер вред но сти од ре ђу је се пре ма кла си фи ка ци ји став ке 
и пре ма то ме да ли је став ка део озна че ног од но са хе-
џин га. Ови зах те ви мо гу да узро ку ју не до след ност у 
по гле ду од ме ра ва ња или при зна ва ња (што се по не кад 
на зи ва „ра чу но вод стве на не у са гла ше ност“) ка да би 
се, на при мер, у од су ству озна ча ва ња по фер вред но сти 
кроз би ланс успе ха, фи нан сиј ско сред ство кла си фи-
ко ва ло као на кнад но од ме ре но по фер вред но сти кроз 
би ланс успе ха, а оба ве за ко ју ен ти тет сма тра по ве за ном 
би би ла на кнад но од ме ре на по амор ти зо ва ној вред но-
сти (при че му се про ме не фер вред но сти не при зна ју). 
У ова квим окол но сти ма, су бјект мо же да за кљу чи да 
би ње го ви фи нан сиј ски из ве шта ји обез бе ди ли ви ше 
ре ле вант них ин фор ма ци ја ако би се и сред ство и оба-
ве за од ме ра ва ли по фер вред но сти кроз би лан са успе ха 
(ви де ти па ра граф Б4.1.29 МСФИ 9).

У ве зи са на ве де ним, раз мо три ће мо При мер 1 из 
овог члан ка, у ко јем ком па ни ја А има дуг за об ве зни цу 

од 100.000 ди на ра на пе ри од од 5 го ди на за ко ји пла ћа 
фик сну ка ма ту по сто пи од 5% го ди шње. Тран сак ци о ни 
тро шко ви сти ца ња об ве зни це из но се 10.000 ди на ра. 
Ра ди за ме не фик сног ду га, ком па ни ја А при сту па за
ме ни ка мат них сто па на фи нан сиј ском тр жи шту та ко 
што пре у зи ма оба ве зу да пла ћа го ди шњу ка ма ту на 
100.000 ди на ра по ЕУ РИ БОР + 1% и при ма ка ма ту по 
сто пи од 5% за пе ри од од 5 го ди на. У овом слу ча ју 
ком па ни ја А не пре фе ри ра друк чи је нов ча не то ко ве, 
већ же ли да пла ћа ка ма ту пре ма ва же ћим тр жи шним 
усло ви ма, што пред ста вља за шти ту фер вред но сти као 
свр ху ус по ста вље ног хе џинг од но са.

У слу ча ју да ком па ни ја А ни је уве ла ра чу но вод ство 
хе џин га, мо гла би из да ту об ве зни цу да кла си фи ку је по 
амор ти зо ва ној вред но сти (јер же ли да оба ве зу др жи 
до ро ка до спе ћа уз оце ну да је нај при клад ни је да је 
кла си фи ку је по амор ти зо ва ној вред но сти), а уго вор 
о за ме ни ка мат них сто па кла си фи ку је по фер вред но
сти кроз би ланс успе ха јер спа да у де ри ва те ко ји се 
оба ве зно кла си фи ку ју по фер вред но сти кроз би ланс 
успе ха. Раз ли чи та кла си фи ка ци ја став ке хе џин га и 
ин стру мен та хе џин га до во ди до „ра чу но вод стве не 
не у са гла ше но сти“ ко ја би до ве ла до то га да се про
ме не код обе став ке хе џин га об ра чу на ва ју кроз би ланс 
успе ха у раз ли чи тим пе ри о ди ма или би мо гле ути ца ти 
на сма ње ње ефек тив но сти хе џин га.

У слу ча ју да ком па ни ја А ни је од лу чи ла да при
ме њу је ра чу но вод ство хе џин га, већ је од лу чи ла да 
оба ве зу по осно ву еми то ва не об ве зни це вред ну је по 
амор ти зо ва ној вред но сти а уго вор о за ме ни ка мат них 
сто па по фер вред но сти, на кра ју пр ве го ди не на ста ће 
сле де ћа књи же ња:
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1) 241 Те ку ћи ра чу ни 100.000
413 Оба ве зе по еми то ва ним ХоВ у пе ри о ду ду жем од го ди ну да на 100.000

– за еми то ва ну ду го роч ну об ве зни цу
2) 413 Оба ве зе по еми то ва ним ХоВ у пе ри о ду ду жем од го ди ну да на 10.000

241 Те ку ћи ра чу ни 10.000
– за пла ће не тран сак ци о не тро шко ве сер ви си ра ња еми си је об ве зни ца 

За об ве зни цу ко ја се вред ну је по амор ти зо ва ној вред но сти са ка мат ним ку по ни ма по сто пи од 5% при ли
ком по чет ног при зна ва ња ефек тив на ка мат на сто па из но си 7,47% и утвр ђе на је за по чет ну но ми нал ну вред ност 
об ве зни це ума ње ну за тран сак ци о не тро шко ве ко ја из но си 90.000 ди на ра (100.000 – 10.000). Фи нан сиј ске оба
ве зе ко је се вред ну ју по амор ти зо ва ној вред но сти ини ци јал но се од ме ра ва ју по фер вред но сти ума ње ној за све 
тран сак ци о не тро шко ве.

План от пла те об ве зни це ко ја се кла си фи ку је по амор ти зо ва ној вред но сти:

Да тум Нов ча ни 
то ко ви 

По чет но 
ста ње 

Ка ма та за би ланс 
успе ха (ЕКС 7,47%)

Нов ча на 
пла ћа ња 

Крај ње 
ста ње

1.01.2021. 90.000
31.12.2021. 5.000 90.000 6.723 5000 91.723
31.12.2022. 5.000 91.723 6.852 5000 93.575
31.12.2023. 5.000 93.575 6.990 5000 95.566
31.12.2024. 5.000 95.566 7.139 5000 97.705
31.12.2025. 105.000 97.705 7.295 105.000 –

ЕКС 7,47% 35.000

Код  фи нан сиј ских оба ве за по амор ти зо ва ној вред но сти рас ход ка ма та у би лан су успе ха се об ра чу на ва 
при ме ном ефек тив не ка мат не сто пе, а не из нос ка ма та ко ји се пла ћа у го то ви ни. Код ових оба ве за за не ма ру ју се 
про ме не тр жи шних ка мат них сто па – тј. оба ве за се не ре ва ло ри зу је на да тум из ве шта ва ња. То под ра зу ме ва да 
ће се сва ке го ди не оба ве за по ве ћа ва ти за из нос ка ма та ко је те ре те рас хо де у би лан су успе ха и сма њи ва ће се за 
из вр ше не от пла те.

Књи же ње на дан 31.12.2021. го ди не:
1) 562 Рас хо ди ка ма та (пре ма тре ћим ли ци ма) 6.723

413 Оба ве зе по еми то ва ним ХоВ у пе ри о ду ду жем од го ди ну да на 6.723
– за об ра чу на ту ка ма ту на еми то ва ну ду го роч ну об ве зни цу
1) 413 Оба ве зе по еми то ва ним ХоВ у пе ри о ду ду жем од го ди ну да на 5.000

241 Те ку ћи ра чу ни 5.000
– за пла ће ну ка ма ту по ка мат ном ку по ну еми то ва не об ве зни це

К њи же ње до бит ка оства ре ног из раз ли ке ка мат них сто па пре ма уго во ру о за ме ни ка мат них сто па:
6) 238 По тра жи ва ње по осно ву фи нан сиј ских де ри ва та 2.000

686 При хо ди од ускла ђи ва ња вред но сти фи нан сиј ских де ри ва та и 
фи нан сиј ских сред ства ко ја се ис ка зу ју по фер вред но сти кроз 
би ланс успе ха 2.000

– за оства ре ни до би так по уго во ру о за ме ни ка мат них сто па са бан ком 

У овом при ме ру кла си фи ко ва ње об ве зни це ко ја 
пред ста вља став ку хе џин га по амор ти зо ва ној вред но-
сти, а ин стру мент хе џин га уго вор о за ме ни ка мат них 
сто па по фер вред но сти кроз би ланс успе ха ути ца ло 
је на ства ра ње „ра чу но вод стве не не у са гла ше но сти“ 
ко ја је зна чај но про ме ни ла по слов ни ре зул тат ком па-
ни је А на кра ју пр ве го ди не, а та ко ће би ти док тра је 
успста вље ни од нос хе џин га, осим ако ком па ни ја А не 

из вр ши про ме ну кла си фи ко ва ња ду го ро че не обевз ни це 
по фер вред но сти кроз би ланс успе ха.

Из овог при ме ра про из ла зи да ће рас ход ка ма та 
у би лан су успе ха у сва кој го ди ни би ти ве ћи од из но са 
ка ма та ко ји се пла ћа пу тем ка мат них ку па о на. Ово је 
из тог раз ло га што је ефек тив на ка ма та об ра чу на та по 
ве ћој сто пи од 7,47% у од но су на ка ма ту ко ја је са др жа на 
у ка мат ним ку по ни ма ко ја је об ра чу на та по ма њој сто-
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пи од 5%. У овом слу ча ју уго во ром о за ме ни ка мат них 
сто па ни је не у тра ли са на фик сна ка ма та од 5% ко ја се 
пла ћа по ка мат ним ку по ни ма, јер не то ка ма та у пр вој 
го ди ни ко ја ума њу је до бит у би лан су успе ха из но си 
4.723 ди на ра (6.723 – 2.000), док у слу ча ју ка да је об ве-
зни ца вред но ва на по фер вред но сти кроз би ланс успе ха 
ка ма та ко ја ума њу је до бит из но си 3.000 ди на ра (5.000 
– 2.000). Пре ма то ме, у слу ча ју ка да су став ка хе џин га 
и ин стру мент хе џин га вред но ва ни по фер вред но сти 
кроз би ланс успе ха, не то рас хо ди ка ма та ко ји ума њу ју 
до бит су ис ка за ни по фер вред но сти у из но су од 3.000 
ди на ра јер су об ра чу на ти по тр жи шној ка мат ној сто пи 
од 3% (ЕУ РИ БОР 2% + 1%), што је и био циљ ус по-
ста вља ња ра чу но вод ства хе џин га за об ра чун рас хо да 
ка ма та пре ма тр жи шним фер усло ви ма.

7. Примена рачуноводства хеџинга на датум 
почетка примене МСФИ 9

Ка да су бјект пр ви пут при ме њу је МСФИ 9, мо же 
ода бра ти као сво ју ра чу но вод стве ну по ли ти ку да на ста-
ви да при ме њу је зах те ве ра чу но вод ства хе џин га из МРС 
39, уме сто зах те ва из По гла вља 6 МСФИ 9. Су бјект 
тре ба да при ме њу је ту по ли ти ку на све сво је од но се 
хе џин га. Су бјект ко ји ода бе ре ту по ли ти ку та ко ђе тре-
ба да при ме њу је IFRIC 16 Хеџингнетоинвестицијеу
иностранопословање без из ме на ко је су ускла ђе не са 
Ту ма че њем зах те ва из По гла вља 6 МСФИ 9.

Но ви зах те ви за ра чу но вод ство хе џин га при ме њу ју 
се про спек тив но (уна пред) са огра ни че ним из у зе ци ма. 
Сле де ћи прак тич ни по ступ ци су до зво ље ни при ли ком 
пре ла ска на при ме ну МСФИ 9:

– су бјек ти мо гу да раз мо тре при ме ну но вог мо-
де ла, од мах на кон што пре ста ну да при ме њу ју МРС 
39 (тј. мо гу по ни шти ти ста ри од нос за шти те по МРС 
39 и за по че ти но ви од нос за шти те пре ма МСФИ 9);

– по ла зна тач ка за ре ба ланс ће би ти ко е фи ци јент 
хе џин га ко ји се ко ри сти пре ма МРС 39 (озна че ни обим 
ин стру мен та за шти те и хе џи ра не став ке пре ма МРС 39).

Ре тро спек тив на при ме на се од но си са мо на ра-
чу но вод ство за:

– вре мен ску вред ност оп ци ја где је су бјект од ре-
дио са мо су штин ски еле мент оп ци је као ин стру мент 
за шти те (оде љак 7.4.1 МСФИ 9); и

– фор вард по е ни и осно ви це у стра ној ва лу ти 
(одељ ци 7.4.3. и 7.4.4.) где је ен ти тет озна чио са мо 
спот еле мент фор вар да као ин стру мент хе џин га.

На ве де на ре тро спек тив на при ме на при ме њу је се 
на оне вр сте хе џинг од но са ко ји по сто је на по чет ку 
упо ред ног пе ри о да (или ка сни је). То зна чи да ће прет-
ход но при зна те про ме не у вре ме ну вред но сти оп ци ја, 
тер мин ских по е на или осно ви це спре до ва у стра ној 
ва лу ти пре ма по сто је ћем мо де лу МРС 39 би ти ре кла-
си фи ко ва не из не рас по ре ђе не до би ти у аку му ли ра ни 
оста ли укуп ни ре зул тат.

За уго во ре ко ји пот па да ју под обим из у зе ћа за 
„соп стве ну упо тре бу“, су бјек ти мо гу из вр ши ти јед-
но крат ни из бор за све по сто је ће уго во ре (на осно ву 
све или ни шта за слич не уго во ре) да об ра чу на ва ју ове 
уго во ре по фер вред но сти ако при ме њу ју ра чу но вод-
ство фер вред но сти на ове уго во ре и да на тај на чин 
ели ми ни шу или зна чај но сма ње ра чу но вод стве ну 
не у са гла ше ност.

Про спек тив на при ме на зна чи да су бјек ти не мо гу 
да се вра те уна зад и по но во од ре де ком по нен те ри зи ка 
не фи нан сиј ских став ки, агре ги ра них из ло же но сти и 
гру па и не то по зи ци ја на по сто је ће од но се за шти-
те. Ме ђу тим, су бјек ти мо гу да до бро вољ но пре ки ну 
по сто је ћи од нос за шти те пре ма МРС 39 и по но во 
га од ре де пре ма но вом мо де лу на да тум пре ла ска на 
при ме ну МСФИ 9.



РЕЗИДЕНТНОСТ КАО УСЛОВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОГОДНОСТИ  
ИЗ УГОВОРА О ИЗБЕГАВАЊУ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

1. УВОД
Уоп ште но го во ре ћи, члан 1. ОЕЦД1 и УН2 мо-

де ла уго во ра, као и уго во ра о из бе га ва њу дво стру-
ког опо ре зи ва ња из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и дру гих 
др жа ва уго вор ни ца (у да љем тек сту: УИ ДО/Уго вор) 
пре ци зи ра ко има пра во на по год но сти пред ви ђе не 
УИ ДО (нпр., на опо ре зи ва ње бе не фи ци ра ном сто пом 
по ре за по од бит ку), уз на во ђе ње да су то ли ца3 ко ја 
су ре зи ден ти јед не или обе др жа ве уго вор ни це. Ово 
је на че лан и прин ци пи је лан став док три не и прак се 
ме ђу на род ног по ре ског пра ва. Ме ђу тим, ука зу је мо на 
то да су у прак си, на ро чи то у при ме ни ра ни је за кљу-
че них УИ ДО (у пи та њу су дру ге др жа ве, а не Ре пу-
бли ка Ср би ја) по зна ти слу ча је ви у ко ји ма је из ри чи то 

1 Model tax Con ven tion on In co me and on Ca pi tal (Con den sed Ver-
sion) – OECD 2017.

2 United Na ti ons, Mo del Do u ble Ta xa ti on Con ven tion bet we en De ve-
lo ped and De ve lo ping Co un tri es – Uni ted Na ti ons, New York, 2021.

3 С ход но чла ну 3. став 1. ОЕЦД и УН мо де ла уго во ра, као и УИ-
ДО из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и дру гих др жа ва из раз „ли це“ (за 
по тре бе при ме не УИ ДО) об у хва та фи зич ко ли це, ком па ни ју и 
сва ко дру го дру штво ли ца, док из раз „ком па ни ја“ озна ча ва прав-
но ли це или би ло ко ји ен ти тет ко ји се сма тра прав ним ли цем за 
по ре ске свр хе (на ве де но зна чи да ће се не ка прав на струк ту ра 
ко ја не ма фор му ком па ни је, за по ре ске свр хе, сма тра ти ком па-
ни јом, ако се по до ма ћем по ре ском за ко но дав ству опо ре зу је 
као ком па ни ја – ме ђу тим, ово је ире ле вант но ако се, на са мом 
по чет ку, утвр ди да се од но сна прав на струк ту ра сма тра ли цем 
за по тре бе УИ ДО). 

Оста ле прав не струк ту ре као, нпр., удру же ња, фон да ци је, за дру ге 
и др. има ју пра во на по год но сти из УИ ДО уко ли ко, по до ма ћем 
за ко но дав ству др жа ве у ко јој су осно ва не, по се ду ју прав ни 
су бјек ти ви тет (у ци љу утвр ђи ва ња да ли се не ко ли це сма тра 
опо ре зи вим ли цем за по тре бе УИ ДО, др жа ва из во ра при хо да 
тре ба да „гле да“ у по ре ско за ко но дав ство др жа ве ре зи дент но сти).

Фор ми ра ње оста лих прав них гру па ци ја, као, нпр., кон зор ци ју ма 
(ви ше ком па ни ја ко је за јед но ра де на истом про јек ту) не про-
из во ди ни ка кве по ре ске по сле ди це ко је би омо гу ћи ле да се, за 
по тре бе УИ ДО, кон зор ци јум сма тра „дру штвом ли ца“.

Стал на по слов на је ди ни ца или стал на ба за не ма ју по се бан прав-
ни су бјек ти ви тет – пра во на по год но сти из УИ ДО не „ву ку“ 
са мо стал но, већ пре ко ли ца чи ја су стал на по слов на је ди ни ца 
или стал на ба за.

на ве де но да се уго во ри при ме њу ју са мо у од но су на 
ли ца ко ја има ју сво је пре би ва ли ште или се ди ште у 
јед ној од др жа ва уго вор ни ца. Из на ве де ног мо же мо 
из ву ћи за кљу чак да ли ца ко ја ни су ре зи ден ти ни јед-
не од др жа ва уго вор ни ца, у на че лу, не мо гу ужи ва ти 
по год но сти из уго во ра. Вре ди, ипак, на по ме ну ти да се 
од ре ђе не од ред бе уго во ра, по не кад, при ме њу ју и на 
не ре зи ден те. На при мер, члан 24. (Јед нак трет ман) мо-
же се при ме ни ти на др жа вља ни на др жа ве уго вор ни це 
– ко ји ни је ре зи дент ни јед не др жа ве уго вор ни це; члан 
26. (Раз ме на оба ве ште ња) – раз ме њу ју се оба ве ште ња 
ко ја се од но се на ли ца ко ја ни су ре зи ден ти ни јед не 
др жа ве уго вор ни це; члан 27. (По моћ у на пла ти по ре-
за) се, та ко ђе, мо же при ме ни ти у од но су на ли ца ко ја 
ни су ре зи ден ти ни јед не др жа ве уго вор ни це.

2. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗИДЕНТНОСТИ  
ЗА ПОТРЕБЕ ПРИМЕНЕ УИДО

Члан 4. став 1. УИ ДО про пи су је да: „из раз „ре зи-
дент др жа ве уго вор ни це“ (Ре пу бли ке Ср би је, од но сно 
дру ге др жа ве уго вор ни це) озна ча ва ли це ко је у Ре пу-
бли ци Ср би ји, од но сно у дру гој др жа ви уго вор ни ци, 
пре ма за ко ну те др жа ве, под ле же опо ре зи ва њу по 
осно ву свог пре би ва ли шта,4 бо ра ви шта,5 ме ста упра-
ве или дру гог ме ри ла слич не при ро де, и укљу чу је ту 
др жа ву, ње ну по ли тич ку је ди ни цу или је ди ни цу ло-
кал не са мо у пра ве. Овај из раз, ме ђу тим, не об у хва та 
ли це ко је у тој др жа ви под ле же опо ре зи ва њу са мо за 
до хо дак из из во ра у тој др жа ви или са мо за имо ви ну 
ко ја се у њој на ла зи.“

С тим у ве зи, у УИ ДО са Ту ни сом („Слу жбе ни 
гла сник РС – Ме ђу на род ни уго во ри“, бр. 6/12) у чла ну 

4 Пре би ва ли ште је ме сто у ко јем не ко трај но бо ра ви, са на ме ром 
да ту трај но и оста не.

5 Бо ра ви ште је ме сто у ко јем не ко при вре ме но бо ра ви, без на ме ре 
да ту трај но оста не.
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4. (Ре зи дент) став 1. Уго во ра, пре ци зи ра но је да овај 
из раз (ре зи дент др жа ве уго вор ни це) об у хва та парт-
нер ство 6 и дру га удру же ња са уче шћем (за јед нич ким 
ула га њем) чи је се се ди ште ствар не упра ве на ла зи у тој 
др жа ви а чи ји је сва ки члан, при ме ном уну тра шњег 
за ко но дав ства те др жа ве, у њој лич но под ло жан 
опо ре зи ва њу на осно ву свог уче шћа у до би ти (слич но 
ре ше ње са др жа но је и у УИ ДО са Ма ро ко м7).

Исто вре ме но, у УИ ДО са Ује ди ње ним Арап ским 
Еми ра ти ма („Слу жбе ни гла сник РС – Ме ђу на род ни 
уго во ри“, бр. 3/13), у чла ну 4. (Ре зи дент) став 2. Уго-
во ра, на ве де но је да, „из раз „ре зи дент др жа ве уго вор-
ни цеˮ, укљу чу је:

– вла ду др жа ве уго вор ни це, ње ну по ли тич ку је-
ди ни цу или је ди ни цу ло кал не са мо у пра ве;

– би ло ко ји вла дин ен ти тет ко ји је осно ван у тој 
др жа ви уго вор ни ци на осно ву јав ног пра ва, као што 
су, кор по ра ци ја, фонд, над ле жни ор ган, фон да ци ја, 
аген ци ја или дру ги слич ни ен ти те ти;

– би ло ко ји ен ти тет ко ји је осно ван у тој др жа ви 
уго вор ни ци, чи ји ка пи тал је у пот пу но сти обез бе ди ла 
та др жа ва уго вор ни ца или ње на по ли тич ка је ди ни ца 
или је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве или би ло ко ји вла-
дин ен ти тет на ве ден у прет ход ној али не ји;

– оста ле ен ти те те фор ми ра не за јед но са дру гим 
др жа ва ма.“

С об зи ром на из не то, по себ но ука зу је мо на то да 
се ка да је, у ци љу оства ри ва ња пра ва на по год но сти из 
УИ ДО, по треб но утвр ди ти ста тус ре зи ден та фи зич ког 
ли ца, по јам „ре зи дент“ не из јед на ча ва са пој мом 
„ста нов ник“.

Ово је из тог раз ло га јер за по тре бе УИ ДО фи зич ко 
ли це мо же има ти ста тус ре зи ден та др жа ве уго вор ни це 
а да, исто вре ме но, не бу де и ста нов ник (са ста но ви шта 
при ват ног пра ва) те др жа ве. Дру гим ре чи ма, фи зич ко 
ли це мо же жи ве ти у ино стран ству, али и да ље би ти 
„ре зи дент“ сво је ма тич не др жа ве (нпр., пре ма до ма-
ћем по ре ском за ко но дав ству не ких др жа ва, др жав ни 
слу жбе ник ко ји је, због ра да у ино стран ству, на не пла-
ће ном од су ству одо бре ном од стра не вла да тих др жа ва 
али, ко ји и да ље оста је на плат ном спи ску од ре ђе не 
др жав не ин сти ту ци је се, за вре ме про ве де но на ра ду 
у ино стран ству, још увек сма тра по ре ским ре зи ден-
том сво је ма тич не др жа ве, и то без об зи ра на ду жи ну 
врeмена про ве де ног у ино стран ству – ка ко ње га лич но, 
та ко и ње го вог брач ног дру га и из др жа ва не де це)8.

Из на ве де ног про из ла зи да се, у ци љу утвр ђи-
ва ња да ли је (за по тре бе при ме не УИ ДО – ужи ва ња 
по год но сти пред ви ђе них УИ ДО) не ко ли це ре зи дент 
др жа ве уго вор ни це, као прет ход но пи та ње, на ме ће 
по тре ба утвр ђи ва ња да ли од но сно ли це, по до ма ћем 

6 Де таљ ни је, о при ме ни УИ ДО на парт нер ства – енг. part ner ships 
(ор тач ка и ко ман дит на дру штва) и, с тим у ве зи, по твр де о ре-
зи дент но сти, пи ше мо у по себ ном члан ку у овом бро ју ча со пи са 
„Пи та ња и од го во ри у ве зи са по твр дом о ре зи дент но сти“). 

7 У го вор („Слу жбе ни Гла сник РС – Ме ђу на род ни уго во ри“, бр. 
13/13) по чи ње да се при ме њу је 1. ја ну а ра 2023. го ди не и ње гов 
текст ће бла го вре ме но би ти об ја вљен на сај ту Ми ни стар ства 
фи нан си ја!

8 Слич но ре ше ње пред ви ђа и члан 7. став 8. ЗПДГ o че му ће де-
таљ ни је би ти го во ра у на став ку.

за ко но дав ству др жа ве уго вор ни це, под ле же опо ре-
зи ва њу у тој др жа ви по осно ву ис пу ње ња од ре ђе них 
усло ва про пи са них до ма ћим по ре ским за ко но дав ством 
од но сне др жа ве (од но сно, на осно ву ње го ве лич не и 
еко ном ске ве зе са од но сном др жа вом). Да ва ње од го-
во ра на на ве де но пи та ње, у прак си, не би тре ба ло да 
пред ста вља про блем ни за по ре ског об ве зни ка, ни за 
по ре ску ад ми ни стра ци ју (ово је из тог из раз ло га што 
се прет по ста вља да су обо је упо зна ти са ре ше њи ма 
са др жа ним у до ма ћем по ре ском за ко но дав ству).

Ли це (фи зич ко или прав но) под ле же опо ре зи ва-
њу 9 у не кој др жа ви ако, уоп ште но го во ре ћи, на осно ву 
по зи тив них по ре ских про пи са у тој др жа ви тре ба да 
пла ти по рез (у од но су на свој свет ски до хо дак) али 
је у не ком кон крет ном слу ча ју или си ту а ци ји, ак том 
над ле жног по ре ског ор га на или по себ ним за кон ским 
про пи сом, из ри чи то осло бо ђе но од опо ре зи ва ња.

Исто вре ме но, ли це је под врг ну то опо ре зи ва њу/
ли це се опо ре зу је (енг. su bject to tax) ако у од ре ђе ној 
др жа ви то ли це тре ба да пла ти (или, ефек тив но, пла-
ћа) по рез – ово без об зи ра на то ко ли ки је из нос по ре за 
у пи та њу. Оно што је у ве зи са на ве де на два пој ма не-
спор но, је сте да је из раз „под врг ну то опо ре зи ва њу“ 
(„опо ре зу је се”) ужи по јам од из ра за „под ле же опо ре-
зи ва њу“ - сва ко ли це ко је је под врг ну то опо ре зи ва њу 
(ко је се опо ре зу је) исто вре ме но и под ле же опо ре зи ва-
њу. Ме ђу тим, гру па ли ца ко ја под ле жу опо ре зи ва њу 
мо же, та ко ђе, об у хва та ти и ли ца ко ја ни су под врг ну та 
опо ре зи ва њу (ко ја се не опо ре зу ју).

Јед но ли це, на при мер, ко је оства ру је за ра ду и ко је 
пла ћа по рез на ту за ра ду је, не сум њи во и ли це ко је је 
под врг ну то опо ре зи ва њу (ко је се опо ре зу је) као и ли це 
ко је под ле же опо ре зи ва њу. Са свим су про тан екс трем је 
слу чај ко ји се не мо же под ве сти ни под је дан по ре ски 
за кон – нпр. кон зор ци ум ком па ни ја, ко ји има та кве ка-
рак те ри сти ке да се не мо же свр ста ти ни у јед ну ли сту 
по ре ских об ве зни ка на ве де них у по ре ским за ко ни ма 
од ре ђе не др жа ве ко ји ма се пред ви ђа опо ре зи ва ње 
при хо да фи зич ких и/или прав них ли ца (са при хо дом 
ко ји се не мо же свр ста ти ни у јед ну ка те го ри ју оста лог 
до хот ка или до би ти). Због на ве де ног, та кво ли це не 
под ле же опо ре зи ва њу а, та ко ђе, ни је ни под врг ну то 
опо ре зи ва њу (не опо ре зу је се). Из ме ђу на ве де на два 
екс тре ма, по сто ји си ва зо на (од но сно, број не ди ле ме) 
у од но су на оба пој ма („под ле же опо ре зи ва њу“ и 
„под врг ну то опо ре зи ва њу“/„опо ре зу је се“). Овом 
при ли ком на по ме ну ће мо са мо не ке од њих:

– да ли из раз „под врг ну то опо ре зи ва њу“ („опо-
ре зу је се“) об у хва та ли це ко је се опо ре зу је нул том 
по ре ском сто пом? Ово је за то, јер би ти под врг ну то опо-
ре зи ва њу (би ти опо ре зо ва но) под ра зу ме ва по зи тив ну 
по ре ску оба ве зу ,због че га ће мно ги екс пер ти сма тра ти 
да на ве де но ли це ни је под врг ну то опо ре зи ва њу (не 
опо ре зу је се) јер, нул та по ре ска сто па не про из во ди 
по зи ти ван из нос по ре за ко ји тре ба да се пла ти;

– да ли из раз „под врг ну то опо ре зи ва њу“ („опо-
ре зу је се“) об у хва та ком па ни ју ко ја не пла ћа по рез на 
до бит из раз ло га јер има пра во на пре но ше ње гу би та ка 

9 Енг. liabletotax.
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ко ји пре ма шу ју го ди шњу до бит? Ми шље ња у ве зи са 
овим су по де ље на – тач но је да ком па ни ја не ма по зи-
ти ван из нос по ре за ко ји тре ба да пла ти, али, та ко ђе, 
по сто је и ар гу мен ти да је ком па ни ја, ипак, под врг ну та 
опо ре зи ва њу (опо ре зо ва на) за то што сма ње ње гу би та ка 
ко ји се пре но се уна пред има исти прак тич ни ефе кат 
као и опо ре зи ва ње по зи тив не по ре ске оба ве зе.

Ме ђу тим, ко ма па ни ја ко ја ис ка зу је гу бит ке, не-
спор но, под ле же опо ре зи ва њу. Гу би ци зна че да је 
по ре ски ра чун ну ла, али да, не за ви сно од то га, ком-
па ни ја по сло ву по ре ског за ко на мо же да се опо ре зу је. 
На сли чан на чин, фи зич ко ли це мо же да оства ри вр ло 
ма ли из нос при хо да, због ко је чи ње ни це не ће пла ти ти 
ни ка кав по рез (јер је ви си на ње го вог при хо да ис под 
пра га опо ре зи ва ња). У оба слу ча ја, оп ште при хва ће но 
схва та ње је да је ли це под ло жно опо ре зи ва њу, јер ње-
гов при ход спа да у по ље при ме не по ре за на до хо дак 
или по ре за на до бит, а да ли ће, у кон крет ном слу ча-
ју, ли це и пла ти ти по рез, за ви си од окол но сти сва ког 
кон крет ног слу ча ја – фи зич ко ли це ће оства ри ти из нос 
при хо да ве ћи од про пи са ног пра га опо ре зи ва ња или ће 
ком па ни ја уме сто гу би та ка по че ти да оства ру је до бит.

У скла ду са овим, уко ли ко се мо же твр ди ти да 
су ве зе (лич не и еко ном ске) не ког ли ца са од ре ђе ном 
др жа вом исте као и ве зе ли ца ко је у тој др жа ви под ле-
же опо ре зи ва њу и, ефек тив но, у њој пла ћа по рез, став 
над ле жних по ре ских ор га на мно гих др жа ва је та кав да 
пр во по ме ну то ли це под ле же опо ре зи ва њу у од но сној 
др жа ви и сход но то ме се (за по тре бе УИ ДО – ужи ва ња 
по год но сти из Уго во ра) сма тра ње ним ре зи ден том, 
иа ко, мо жда, у тој др жа ви не пла ћа по рез на део до-
хот ка или имо ви не од но сно це ло куп ни до хо дак или 
имо ви ну, при че му је мо гу ће на ве сти сле де ће при ме ре:

– у пи та њу је ли це чи ји се уку пан до хо дак из у зи ма 
од опо ре зи ва ња, из раз ло га јер до хо дак ни је по ве зан 
са ка рак те ри сти ка ма или ста ту сом од но сног ли ца. На 
при мер, је ди ни при ход не ког фи зич ког ли ца је сте при-
ход од ин ве сти ра ња ко ји, без об зи ра на из нос, мо же 
би ти из у зет од опо ре зи ва ња за то што је оства рен од 
тзв. „зе ле них ин ве сти ци ја“ (енг. green in vest ments) а 
за ко но дав ство од но сне др жа ве би ло ко ји та кав при ход 
из у зи ма од опо ре зи ва ња. У на ве де ном слу ча ју, фи зич ко 
ли це се, у на че лу, сма тра да под ле же опо ре зи ва њу, а 
из у зе ће од опо ре зи ва ња је про пи са но из раз ло га об ве-
зни ко вог (фи зич ког ли ца) из бо ра на чи на ин ве сти ра ња 
у да том вре мен ском пе ри о ду. Исто вре ме но, пот пу но је 
ја сно да ће од но сно фи зич ко ли це би ти опо ре зо ва но 
у од но су на не ку дру гу вр сту при хо да;

– ли це (у огра ни че ном вре мен ском пе ри о ду, на 
при мер, у пе ри о ду од де сет го ди на 10) мо же има ти пра-
во на из у зи ма ње од опо ре зи ва ња по ре зом на до бит 
прав них ли ца. Као и у прет ход ном при ме ру, сма тра се 
да ли це под ле же опо ре зи ва њу, иа ко се, при вре ме но, 
из у зи ма од опо ре зи ва ња по ре зом на до бит.

Дру гим ре чи ма, сма тра се да ли це под ле же 
опо ре зи ва њу у др жа ви уго вор ни ци, чак иа ко у 
њој ефек тив но не пла ћа по рез. Због то га се у овим 

10 Ви де ти, нпр., члан 50а За ко на о по ре зу на до бит прав них ли ца 
(у да љем тек сту: ЗПДПЛ).

др жа ва ма (за по тре бе УИ ДО – ужи ва ња по год но сти 
из Уго во ра), нпр. пен зи о ни фон до ви, не ки ин ве сти-
ци о ни фон до ви, до бро твор не и слич не ху ма ни тар не 
ор га ни за ци је сма тра ју ре зи ден ти ма.

Исто вре ме но, по сто је и др жа ве ко је у ве зи са 
овим пи та њем има ју пот пу но дру га чи ји при ступ. 
На и ме, прет ход но на ве де на ли ца се (за по тре бе УИ-
ДО – ужи ва ња по год но сти из Уго во ра) не сма тра ју 
ре зи ден ти ма, уко ли ко су, сход но од ред ба ма до ма ћег 
по ре ског за ко но дав ства, из у зе та од опо ре зи ва ња. 
Обра зло же ње за ово ле жи у чи ње ни ци да у на ве де ном 
слу ча ју (из о стан ку опо ре зи ва ња у јед ној др жа ви уго вор-
ни ци – др жа ви ре зи дент но сти) не до ла зи до дво стру ког 
опо ре зи ва ња, па не ма по тре бе у це лу при чу укљу чи-
ва ти УИ ДО јер би се, у су прот ном, мо гли су о чи ти са 
си ту а ци јом дво стру ког осло ба ђа ња од опо ре зи ва ња 
(нпр., уко ли ко се не ко од прет ход но на ве де них ли ца, 
за по тре бе УИ ДО, про гла си ре зи ден том, нпр., др жа-
ве А – у ко јој не ма опо ре зи ва ња, а УИ ДО – за при ход 
оства рен у дру гој др жа ви уго вор ни ци, нпр. др жа ви Б, 
пред ви ди опо ре зи ва ње до хот ка ис кљу чи во у др жа ви 
ре зи дент но сти, нпр. др жа ви А). У ци љу из бе га ва ња 
евен ту ал них не спо ра зу ма у ка сни јој при ме ни УИ ДО, 
др жа ве ко је за сту па ју прет ход но на ве де но ста но ви ште 
тре ба ло би да, то ком пре го во ра ра ди за кљу че ња УИ-
ДО, та кав свој став ја сно са оп ште дру гој уго вор ној 
стра ни, ка ко би се за јед нич ким на по ри ма про на шла 
од го ва ра ју ћа фор му ла ци ја у уго во ру (у чла ну 4. – Ре-
зи дент) или, мо жда у Про то ко лу ко ји чи ни са став ни 
део УИ ДО.

3. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗИДЕНТНОСТИ  
ПО ДОМАЋЕМ ПОРЕСКОМ  

ЗАКОНОДАВСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Ка да је у пи та њу до ма ће по ре ско за ко но дав ство 

Ре пу бли ке Ср би је, за кљу чу је мо да се мо же бра ни ти 
став да не ко ли це под ле же опо ре зи ва њу у Ре пу бли ци 
Ср би ји, чак и у слу ча ју да је екс пли цит но осло бо ђе-
но по ре за. 

Обра зло же ње за ово на ла зи мо у чи ње ни ци да ли-
це сти че ста тус ре зи ден та Ре пу бли ке Ср би је уко ли ко 
ис пу ња ва за то за ко ном про пи са не усло ве.

3.1. Утврђивање резидентности према  
Закону о порезу на доходак грађана

Сход но чла ну 7. став 2. За ко на о по ре зу на до хо-
дак гра ђа на („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/01, ... и 
153/20 – у да љем тек сту: ЗПДГ) ре зи дент Ре пу бли ке 
Ср би је, у сми слу овог за ко на, је сте фи зич ко ли це ко је:

1) на те ри то ри ји Ре пу бли ке има пре би ва ли ште 
или цен тар по слов них и 

жи вот них ин те ре са, или
2) на те ри то ри ји Ре пу бли ке, не пре кид но или са 

пре ки ди ма, бо ра ви 183 или 
3) ви ше да на у пе ри о ду од 12 ме се ци ко ји по чи ње 

или се за вр ша ва у од но сној по ре ској го ди ни.
Сход но чла ну 7. став 4. ЗПДГ, ли це се, у од ре-

ђе ној по ре ској го ди ни, не ће сма тра ти ре зи ден том 
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Ре пу бли ке Ср би је, ако не ис пу ња ва ни је дан од 
усло ва про пи са них у чла ну 7. став 2. ЗПДГ.

Из на ве де ног про из ла зи да је до вољ но ис пу ни ти 
би ло ко ји од на ве де на два ал тер на тив на усло ва да би 
се не ко фи зич ко ли це сма тра ло по ре ским ре зи ден том 
Ре пу бли ке Ср би је.

С тим у ве зи, ка да је у пи та њу пр ви од два на ве-
де на усло ва, од но сно „пре би ва ли ште“ или „цен тар 
по слов них или жи вот них ин те ре са“, ука зу је мо на 
то да на ве де ни из ра зи ни су бли же де фи ни са ни ни ти 
об ја шње ни у ЗПДГ, али да се:

– пре би ва ли штем, уо би ча је но, сма тра ме сто у 
ко јем не ко фи зич ко ли це бо ра ви са на ме ром да ту 
и трај но оста не;

– исто вре ме но, у по ку ша ју бли жег об ја шње ња 
пој ма „цен тар жи вот них и по слов них ин те ре са“, 
упу ћу је мо на, ко ли ко-то ли ко, кон крет ни је об ја шње ње 
слич ног из ра за („сре ди ште/цен тар жи вот них ин те ре са“) 
у Ко мен та ру ОЕЦД Мо де ла уго во ра, ко ји ука зу је на то 
да би, при ли ком ту ма че ња на ве де ног из ра за тре ба ло 
има ти у ви ду об ве зни ко ве по ро дич не и дру штве не 
од но се, ње го во за ни ма ње или за ни ма ња, по ли тич-
ке, кул тур не или дру ге ак тив но сти, ме сто у ко јем 
оба вља по сло ва ње, ме сто из ко јег упра вља сво јом 
имо ви ном и дру го. 

По во дом дру гог прет ход но на ве де ног ал тер на-
тив ног усло ва, пи та ње ко је се ло гич но на ме ће је сте, 
од ка да се ра чу на да је не ко фи зич ко ли це (ко је на 
те ри то ри ји Ре пу бли ке, не пре кид но или са пре ки ди ма, 
бо ра ви 183 или ви ше да на у пе ри о ду од 12 ме се ци ко ји 
по чи ње или се за вр ша ва у од но сној по ре ској го ди ни) 
ре зи дент Ре пу бли ке Ср би је и, исто вре ме но, ка да од но-
сно ли це пре ста је да бу де ре зи дент Ре пу бли ке Ср би је?

С тим у ве зи, сма тра мо да ће фи зич ко ли це би ти 
ре зи дент Ре пу бли ке Ср би је, по чев од да на ка да је пр ви 
пут до шло у Ре пу бли ку Ср би ју (али не и за це лу ту 
го ди ну, тј. не и за пе ри од го ди не ко ји прет хо ди да ну 
ње го вог пр вог до ла ска у Ре пу бли ку Ср би ју – ово је из 
тог раз ло га што члан 7. став 5. ЗПДГ, по ред оста лог, 
про пи су је да се фи зич ко ли це ко је ни је би ло ре зи дент 
у го ди ни ко ја прет хо ди го ди ни до ла ска у Ре пу бли ку, 
не ће сма тра ти ре зи ден том за пе ри од пре да на ка да је 
оно пр ви пут ушло на те ри то ри ју Ре пу бли ке). 

Исто та ко, ли це ће пре ста ти да бу де ре зи дент Ре пу-
бли ке Ср би је да ном ко ји сле ди дан ње го вог ко нач ног 
на пу шта ња Ре пу бли ке Ср би је (сход но чла ну 7. став 
6. ЗПДГ, по ред оста лог, фи зич ко ли це ко је ни је ре зи-
дент у го ди ни ко ја сле ди го ди ни у ко јој је оно ко нач но 
на пу сти ло Ре пу бли ку, не ће се сма тра ти ре зи ден том за 
пе ри од го ди не ко ји сле ди да ну ко нач ног на пу шта ња 
те ри то ри је Ре пу бли ке).

На при мер:
– фи зич ко ли це је у Ре пу бли ку Ср би ју до шло 1. 

мар та 2020. го ди не, а оти шло из Ре пу бли ке Ср би је 1. 
ок то бра 202о. го ди не – ли це је по ре ски ре зи дент Ре-
пу бли ке Ср би је за 2020. го ди ну (јер је на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке бо ра ви ло ду же од 183 да на) и то са мо за 
пе ри од од 1. мар та до 1. ок то бра 2020. го ди не (али 
не и за пе ри од од 1. ја ну а ра до 28. фе бру а ра 2020. го-

ди не, као ни за пе ри од од 2. ок то бра до 31. де цем бра 
2020. го ди не);

– фи зич ко ли це је у Ре пу бли ку Ср би ју до шло 1. 
ок то бра 2020. го ди не, а оти шло из Ре пу бли ке Ср би је 
31. мар та 2021. го ди не – ли це је по ре ски ре зи дент Ре-
пу бли ке Ср би је за две го ди не (2020. и 2021. го ди ну – с 
тим што је у 2020. го ди ни би ло ре зи дент Ре пу бли ке 
Ср би је са мо у пе ри о ду од 1. ок то бра до 31. де цем бра 
2020. го ди не, а у 2021. го ди ни од 1. ја ну а ра до 31. 
мар та 2020. го ди не).

По зи ва ње на „од но сну по ре ску го ди ну“ тре ба 
ту ма чи ти та ко да се од но си на по ре ску го ди ну др жа ве 
уго вор ни це на чи јој те ри то ри ји је фи зич ко ли це 
бо ра ви ло. 

У сле де ћем кон крет ном слу ча ју, на при мер, не-
спор но је да по ре ска го ди на у Ре пу бли ци Ср би ји тра је 
од 1. ја ну а ра до 31. де цем бра, а да је од но сно фи зич ко 
ли це у Ре пу бли ци Ср би ји бо ра ви ло у пе ри о ду од 1. 
ав гу ста 2020. го ди не до 28. фе бру а ра 2021. го ди не. 

За по тре бе утвр ђи ва ња ис пу ње но сти усло ва из 
чла на чла на 7. став 2. тач ка 2) ЗПДГ, тре ба ло би по-
сма тра ти би ло ко ји пе ри од од два на ест ме се ци ко ји 
по чи ње из ме ђу 1. ја ну а ра и 31. де цем бра 2020. го ди-
не или се за вр ша ва из ме ђу 1. ја ну а ра и 31. де цем бра 
2021. го ди не и об у хва та би ло ко ји пе ри од бо рав ка 
на те ри то ри ји Ре пу бли ке. 

На при мер, пе ри од од два на ест ме се ци од 1. ав гу-
ста 2020. го ди не до 31. ју ла 2021. го ди не, ко ји по чи ње 
у по ре ској 2020. го ди ни у ко јој је ли це у Ре пу бли ци 
Ср би ји би ло при сут но ви ше од 183 да на, об у хва ти-
ло би бо ра вак у Ре пу бли ци из ме ђу 1. ав гу ста и 31. 
де цем бра 2020. го ди не. 

Исто та ко, пе ри од од два на ест ме се ци од 1. мар-
та 2020. го ди не до 28. фе бру а ра 2021. го ди не, ко ји 
се за вр ша ва у по ре ској 2021. го ди ни у ко јој је ли це у 
Ре пу бли ци Ср би ји би ло при сут но ви ше од 183 да на, 
об у хва ти ло би бо ра вак у Ре пу бли ци из ме ђу 1. ја-
ну а ра и 29. фе бру а ра 2021. го ди не. 

Из на ве де ног би (у кон крет ном слу ча ју) мо гли 
да из ву че мо за кљу чак да је од но сно фи зич ко ли це, 
од да на свог пр вог до ла ска у Ре пу бли ку Ср би ју 
(јед не го ди не – нпр. 1. ав гу ста 2020. го ди не) па до 
31. ју ла 2021. го ди не, у Ре пу бли ци Ср би ји бо ра ви ло 
ду же од 183 да на и, сход но то ме, ис пу ни ло услов из 
чла на 7. став 2. тач ка 2) ЗПДГ, да се сма тра по ре-
ским ре зи ден том Ре пу бли ке Ср би је. 

У ци љу до дат ног пре ци зи ра ња на чи на утвр ђи-
ва ња бо рав ка на те ри то ри ји Ре пу бли ке, у чла ну 7. став 
3. ЗПДГ про пи са но је да се пу ним да ном бо рав ка у 
Ре пу бли ци сма тра и бо ра вак у де лу да на, у би ло ко-
јем пе ри о ду из ме ђу 00 и 24 ча са, осим де ла да на ко ји 
фи зич ко ли це про ве де у тран зи ту кроз Ре пу бли ку, што 
је, са мо по се би, при лич но ра зу мљи во и, по на шем 
ми шље њу, не зах те ва до дат на по ја шње ња.

С тим у ве зи и, мо жда, као ко ри сну ин фор ма ци ју о 
то ме ка ко тре ба по сту па ти у прак си, на во ди мо об ја-
шње ње ко је је слич ним по во дом (на чи ном утвр ђи ва ња 
бо рав ка на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је) са др жа но у 
чла ну 14. (Са мо стал не лич не де лат но сти) став 2. УИ ДО 
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са Че шком Ре пу бли ком („Слу жбе ни лист СЦГ – Ме-
ђу на род ни уго во ри“, бр. 3/5), од но сно:

„2.Приобрачунавањупериодапоменутихуста
ву1.подстав(2)овогчланаукључујусеследећидани:

(1)свиданифизичкогприсуства,укључујући
данедоласкаиодласка,и

(2)данипроведенивандржавеукојојседелат
ностобавља,каоштосусуботеинедеље,нацио
налнипразници,празници,ислужбенапутовања
непосредноповезанасаобављањемделатности
примаоцаутојдржави,наконкојихседелатност
настављанатериторијитедржаве.“

Има ју ћи у ви ду све прет ход но на ве де но (у не до-
стат ку кре ди бил них ин фор ма ци ја о на чи ну по сту па ња 
над ле жних ор га на По ре ске упра ве у сва ком кон крет-
ном слу ча ју), као по тен ци јал ну не до у ми цу ви ди мо, 
по на шем ми шље њу, до са да шњу прак су или на чин 
раз ми шља ња, од но сно став мно гих ко ји се на раз не 
на чи не у јав но сти огла ша ва ју, у свој ству ту ма ча 
по ре ских про пи са, пре ма ко јем се, ка да се је дан-
пут утвр ди ис пу ње ност усло ва из чла на 7. ЗПДГ и 
по себ но чла на 7. став 2. ЗПДГ, за сти ца ње ста ту са 
ре зи ден та Ре пу бли ке Ср би је, под ра зу ме ва да је од-
но сно фи зич ко ли це ре зи дент Ре пу бли ке Ср би је за 
це лу го ди ну. То би он да, у не до стат ку по твр де или 
де ман ти ја та квог раз ми шља ња, од но сно до дат них 
об ја шње ња у ве зи са ти ме тре ба ло да зна чи да је 
по ре ски об ве зник (од но сно фи зич ко ли це) ко ји је, на 
осно ву прет ход но на ве де них при ме ра, по стао ре зи дент 
Ре пу бли ке Ср би је 1. ок то бра 2020. го ди не (ово је из тог 
раз ло га што је то га да на пр ви пут до шао у Ре пу бли ку 
Ср би ју) у од но су на при ход оства рен у пе ри о ду од 1. 
ја ну а ра до 30. сеп тем бра 2020. го ди не, у пре кр ша ју у 
по гле ду при ме не чла на 100а став 1. ЗПДГ, ко ји об ве-
зни ку на ла же оба ве зу са мо о по ре зи ва ња (што, у скла ду 
са Пра вил ни ком о по ре ској при ја ви о об ра чу на том 
по ре зу са мо о по ре зи ва њем и при па да ју ћим до при но-
си ма на за ра ду, од но сно дру гу вр сту при хо да од стра не 
фи зич ког ли ца као по ре ског об ве зни ка – „Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 15/16, 20/18, 27/19 и 67/22, под ра-
зу ме ва и оба ве зу под но ше ња од го ва ра ју ће по ре ске 
при ја ве, тј. Обра сца ПП ОПО 11 и то, у ро ку од 30 да на 
од да на оства ри ва ња при хо да - члан 95. став 6. ЗПДГ) 
за при ход за ко ји ис пла ти лац при хо да не ма оба ве зу 
об ра чу на ва ња и пла ћа ња (фи ску су Ре пу бли ке Ср би је 
прим. Д.Д.) по ре за по од бит ку. У кон крет ном слу ча ју, 
та ква оба ве за не по сто ји, од но сно ни је по сто ја ла 
– ово је из тог раз ло га што је од но сном фи зич ком 
ли цу при ход ис пла тио ино стра ни ис пла ти лац и то 
у вре ме (нпр. од 1. ја ну а ра до 30 сеп тем бра 2020. 
го ди не) ка да фи зич ко ли це ни је по ста ло/би ло ре-
зи дент Ре пу бли ке Ср би је, ни ти је зна ло да ће од 1. 
ок то бра 2020. го ди не по ста ти ре зи дент Ре пу бли ке 
Ср би је, па исто вре ме но ни је ни мо гло зна ти да има 
прет ход но на ве де ну оба ве зу са мо о по ре зи ва ња, од-
но сно под но ше ња Обра сца ПП ОПО (из про стог 

11 По ре ска при ја ва о об ра чу на том по ре зу са мо о по ре зи ва њем и 
при па да ју ћим до при но си ма на за ра ду/дру гу вр сту при хо да од 
стра не фи зич ког ли ца као по ре ског об ве зни ка ко ја је, са став ни 
део Пра вил ни ка.

раз ло га јер је та да био ре зи дент дру ге др жа ве, а не 
Ре пу бли ке Ср би је).

Исто пи та ње би се мо гло по ста ви ти и при ли-
ком при ја вљи ва ња при хо да за го ди шњи по рез на 
до хо дак гра ђа на, од но сно да ли прет ход но на ве де но 
фи зич ко ли це (ко је је про гла ше но по ре ским ре зи-
ден том Ре пу бли ке Ср би је за це лу го ди ну) у Ре пу-
бли ци Ср би ји има оба ве зу да при ја ви при ход ко ји 
је, нпр. од ино стра ног ис пла ти о ца и у ино стран ству, 
оства рио пре свог до ла ска у Ре пу бли ку Ср би ју, 
од но сно при ход ко ји је од ино стра ног ис пла ти о ца 
и у ино стран ству оства рио по сле од ла ска из Ре пу-
бли ке Ср би је? 

Оце њу је мо да би за це ло куп ну струч ну јав ност, 
а на ро чи то за по ре ске об ве зни ке, би ла ко ри сна сва ка 
ин фор ма ци ја о кон крет ном (у скла ду са про пи си ма) 
по сту па њу над ле жних по ре ских ор га на у прет ход но 
на ве де ним слу ча је ви ма, на рав но, под усло вом да је 
та чан наш ути сак да та кве ин фор ма ци је, у овом 
тре нут ку, ни су до ступ не струч ној јав но сти.

Сход но чла ну 7. став 7. ЗПДГ, фи зич ко ли це ко је 
у мо мен ту пр вог ула ска на те ри то ри ју Ре пу бли ке зна 
да ће ис пу ни ти усло ве из чла на 7. став 2. тач. 1) и 2) 
ЗПДГ, сма тра ће се ре зи ден том по чев од мо мен та ка да 
је пр ви пут ушло на те ри то ри ју Ре пу бли ке.

При мер:

Фи зич ко ли це је (за јед но са чла но ви ма сво је по
ро ди це – брач ним дру гом и де цом) пр ви пут ушло на 
те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је 1. мар та 2020. го ди не 
и не ко ли ко да на по сле тог да ту ма (у скла ду са про пи
си ма) са до ма ћим по сло дав цем за кљу чи ло уго вор о 
ра ду (за сно ва ло рад ни од нос) на нео д ре ђе но вре ме 
(са ми ни мал ним тра ја њем у пе ри о ду ду жем од 
6 ме се ци) или на од ре ђе но вре ме, опет у тра ја њу 
ду жем од шест ме се ци, при че му је и ње гов брач
ни друг са дру гим до ма ћим по сло дав цем за кљу чио 
сли чан или исто ве тан уго вор о ра ду уз исто вре ме ни 
упис њи хо ве за јед нич ке де це у (за ви сно од уз ра ста) 
од го ва ра ју ће обра зов не ин сти ту ци је Ре пу бли ке Ср
би је. У ци љу обез бе ђе ња свог сме шта ја на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Ср би је, од но сно по ро дич но до ма ћин ство 
је, на пе ри од ко ји је ду жи од шест ме се ци, из нај ми
ло стан или ку ћу, или је стан или ку ћу ку пи ло у трај но 
вла сни штво (слич на си ту а ци ја – са мо, у овом слу ча ју, 
без де це – по сто ја ла би, и ако је скла па ње бра ка ра ди 
бу ду ћег за јед нич ког жи во та у Ре пу бли ци Ср би ји, би ло 
раз лог до ла ска у Ре пу бли ку Ср би ју).

На осно ву на ве де них чи ње ни ца и окол но сти, 
ја сно је да су об ве зник и чла но ви ње го вог по ро-
дич ног до ма ћин ства од тре нут ка свог пр вог ула-
ска на те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је зна ли да ће 
у Ре пу бли ци Ср би ји (ко ја ће би ти њи хов цен тар 
по слов них и жи вот них ин те ре са) бо ра ви ти ду же 
од шест ме се ци, чи ме су ис пу ни ли оба усло ва из 
чла на 7. став 2. тач. 1) и 2) ЗПДГ за сти ца ње ста ту са 
ре зи ден та Ре пу бли ке Ср би је и то, сход но чла ну 7. 
став 7. ЗПДГ, од пр вог да на њи хо вог пр вог ула ска 
на те ри то ри ју Ре пу бли ке. 
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Ко нач но, и не за ви сно од чла на 7. став 2. ЗПДГ, 
ре зи дент Ре пу бли ке је и фи зич ко ли це ко је је из Ре пу
бли ке упу ће но у дру гу др жа ву ра ди оба вља ња по сло ва 
у ди пло мат ском или кон зу лар ном пред став ни штву 
Ре пу бли ке, од но сно оба вља њу по сло ва за Ре пу бли ку у 
ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма, у пе ри о ду оба вља ња 
де лат но сти у том или би ло ком дру гом ди пло мат ском 
или кон зу лар ном пред став ни штву Ре пу бли ке, од но сно 
ме ђу на род ној ор га ни за ци ји. На ше раз у ме ва ње је, да 
су на ве де на ли ца, пре упу ћи ва ња на рад у дру гу др
жа ву или ме ђу на род ну ор га ни за ци ју, на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Ср би је има ла сво је пре би ва ли ште, од но
сно бо ра ви ше те у пе ри о ду ду жем од шест ме се ци, 
или су у Ре пу бли ци Ср би ји има ли цен тар по слов них 
и жи вот них ин те ре са – дру гим ре чи ма, да су на ве-
де на ли ца пре упу ћи ва ња у ино стран ство, сход но 
чла ну 7. став 2. ЗПДГ, би ли по ре ски ре зи ден ти 
Ре пу бли ке Ср би је.

3.2. Утврђивање резидетности према  
Закону о порезу на добит правних лица
Сход но чла ну 2. став 2. 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 – у да љем тек сту: ЗПДПЛ) „Ре зи дент ни об ве-
зник је, у сми слу овог за ко на, прав но ли це ко је је 
осно ва но или има ме сто ствар не упра ве и кон тро ле 
на те ри то ри ји Ре пу бли ке.“

На по ме на (и за ЗПДГ и за ЗПДПЛ):
Утвр ђи ва ње ста ту са ре зи ден та Ре пу бли ке Ср би је, 

за по тре бе при ме не до ма ћег по ре ског за ко но дав ства 
Ре пу бли ке Ср би је (да кле, ка да се ста тус ре зи ден та 
Ре пу бли ке Ср би је не утвр ђу је за по тре бе при ме не 
УИ ДО), пре ма на шем са зна њу, у прак си се не вр ши 
на на чин да се по ре ском об ве зни ку из да је по себ-
на по твр да о ре зи дент но сти (као што је то слу чај 
ка да се ста тус ре зи ден та Ре пу бли ке Ср би је утвр ђу-
је за по тре бе при ме не УИ ДО – из да ва њем Обра сца 
ПОР-1, о че му овом при ли ком не ће мо го во ри ти), већ 
се ре зи дент ност Ре пу бли ке Ср би је це ни про стим 
утвр ђи ва њем ис пу ње но сти чи ње ни ца на ве де них 
у чла ну 7. ЗПДГ и чл 2. ЗПДПЛ, на осно ву ко јих, 
да ље, над ле жни ор га ни По ре ске упра ве по сту па ју 
у скла ду са за ко ном.

С об зи ром на из не то, по себ но ука зу је мо на то да 
усло ве за сти ца ње ста ту са ре зи ден та Ре пу бли ке Ср би је 
о ко ји ма је прет ход но би ло го во ра, без об зи ра на то 
да ли се ста тус ре зи ден та утвр ђу је за по тре бе ЗПДГ 
или ЗПДПЛ, тре ба по сма тра ти не за ви сно од усло ва 
ко ји су нео п ход ни за по ре ско осло бо ђе ње и ко ји су, 
та ко ђе, про пи са ни ЗПДГ или ЗПДПЛ. 

Ис пу ње њем усло ва за по ре ско осло бо ђе ње, од-
но сно ли це (фи зич ко или прав но) се, и да ље, сма тра 
ре зи ден том Ре пу бли ке Ср би је. Уко ли ко усло ви за по-
ре ско осло бо ђе ње ни су ис пу ње ни, од но сно фи зич ко 
или прав но ли це (ре зи дент) ће би ти оба ве зно да пла ти 
ду го ва ни по рез.

Као за кљу чак, мо же мо из ре ћи кон ста та ци ју да 
уко ли ко не ко ли це (фи зич ко или прав но) на осно ву 
оп штих пра ви ла о опо ре зи ва њу пред ви ђе них до-
ма ћим по ре ским за ко но дав ством ис пу ња ва усло ве 

за сти ца ње ста ту са ре зи ден та Ре пу бли ке Ср би је, то 
ли це (за по тре бе УИ ДО – ужи ва ња по год но сти из 
Уго во ра) има ста тус ре зи ден та Ре пу бли ке Ср би је, 
чак и у слу ча ју да у Ре пу бли ци Ср би ји у од но су на 
не ки кон кре тан при ход бу де осло бо ђе но по ре за (јер 
је за осло бо ђе ње ис пу нио усло ве пред ви ђе не ЗПДГ 
или ЗПДПЛ).

На ве де но под ра зу ме ва да др жа ва ре зи дент но-
сти вр ши опо ре зи ва ње по ре ског об ве зни ка на ба зи 
ње го вог не то свет ског до хот ка, тј. уз узи ма ње у об зир 
свих еле ме на та ње го ве кон крет не си ту а ци је, од но сно 
уз при ме ну стан дард них и не стан дард них од би та ка. 
Ово је пред ност ко ју по ре ском об ве зни ку мо же да 
обез бе ди са мо др жа ва ре зи дент но сти, ко ја је у мо-
гућ но сти да има увид у ње го ву це ло куп ну жи вот ну 
и сва ку дру гу си ту а ци ју и, сто га, ко рект но опо ре зу је 
не гов не то свет ски до хо дак.

При ме на прин ци па ре зи дент но сти, да кле, 
обез бе ђу је да се фи зич ко ли це опо ре зу је у др жа ви, 
од но сно по ре ској ју рис дик ци ји у ко јој има пре би ва ли-
ште, од но сно у др жа ви у ко јој бо ра ви од ре ђе ни пе ри од 
вре ме на (обич но 183 да на или ду же у пе ри о ду од 12 
ме се ци ко ји по чи ње или се за вр ша ва у од но сној по ре-
ској го ди ни), без об зи ра на из вор до хот ка. За прав на 
ли ца, од ре ђи ва ње ре зи дент но сти ве зу је се за њи хо во 
ме сто ствар не упра ве. 

У скла ду са на ве де ним, прин цип ре зи дент но сти 
је прин цип пре ма ко јем др жа ва ре зи дент но сти опо ре зу-
је свет ски до хо дак сво јих ре зи де на та, а не ре зи ден ти (у 
др жа ви не ре зи дент но сти) под ле жу опо ре зи ва њу са мо 
за до хо дак из из во ра на те ри то ри ји те др жа ве, од но сно: 

Сход но чла ну 8. став 1. ЗПДГ, об ве зник по ре за 
на до хо дак гра ђа на је и фи зич ко ли це ко је ни је ре зи-
дент, за до хо дак оства рен на те ри то ри ји Ре пу бли ке.

Сход но чла ну 3. став 1. ЗПДПЛ, не ре зи дент 
Ре пу бли ке (не ре зи дент ни об ве зник) под ле же опо-
ре зи ва њу до би ти ко ју оства ри по сло ва њем пре ко 
стал не по слов не је ди ни це ко ја се на ла зи на те ри то-
ри ји Ре пу бли ке на на чин про пи сан овим за ко ном, 
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 ни је друк чи је уре ђе но.

Сход но чла ну 3. став 2. ЗПДПЛ, не ре зи дент ни 
об ве зник је, у сми слу овог за ко на, прав но ли це ко је 
је осно ва но и има ме сто ствар не упра ве и кон тро ле 
ван те ри то ри је Ре пу бли ке.

У кон крет ном слу ча ју, да кле, ре зи ден ти Ре пу-
бли ке Ср би је или дру ге др жа ве уго вор ни це под ле жу 
у др жа ви ре зи дент но сти пот пу ној (нео гра ни че ној) 
по ре ској оба ве зи за до хо дак оства рен из свих из во ра, 
од но сно за до хо дак оства рен на те ри то ри ји др жа ве ре-
зи дент но сти и из ино стран ства, од но сно имо ви не ко ју 
по се ду ју у др жа ви ре зи дент но стри и у ино стран ству, 
док не ре зи ден ти у др жа ви не ре зи дент но сти под ле-
жу огра ни че ној по ре ској оба ве зи, тј. опо ре зи ва њу 
са мо за до хо дак оства рен из из во ра на те ри то ри ји те 
др жа ве, од но сно по осно ву имо ви не ко ју по се ду ју на 
те ри то ри ји те др жа ве. Због на ве де ног, у прак си мо же 
на ста ти ме ђу на род но дво стру ко опо ре зи ва ње, јер јед но 
исте ли це мо же исто вре ме но би ти опо ре зо ва но у две 
др жа ве уго вор ни це, и то: у др жа ви ре зи дент но сти, по 
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осно ву до хот ка оства ре ног или имо ви не ко ја се по се-
ду је у тој др жа ви, од но сно за до хо дак ко ји оства ри или 
имо ви не ко ју по се ду је у дру гој др жа ви уго вор ни ци, а 
у дру гој др жа ви уго вор ни ци, за до хо дак оства рен или 
за имо ви ну ко ја се по се ду је у тој дру гој др жа ви (да кле, 
за до хо дак и имо ви ну ко ји су већ је дан пут под ло жни 
опо ре зи ва њу у др жа ви ре зи дент но сти оства ри о ца 
до хот ка или вла сни ка имо ви не). 

Упра во ра ди от кла ња ња дво стру ког опре зи ва ња, 
уго во ри о ње го вом из бе га ва њу пред ви ђа ју мо да ли те те 
опо ре зи ва ња до хот ка и имо ви не, од но сно да ва ње ис-
кљу чи вог пра ва опо ре зи ва ња по је ди них ка те го ри ја 
до хот ка и имо ви не јед ној или дру гој др жа ви уго вор-
ни ци. У си ту а ци ји у ко јој по је ди ни чла но ви уго во ра 
про пи су ју де о бу пра ва опо ре зи ва ња из ме ђу др жа ве 
ре зи дент но сти и др жа ве из во ра, у по себ ном чла ну 
уго во ра ре гу ли сан је на чин от кла ња ња дво стру ког 
опо ре зи ва ња, о че му овом при ли ком не ће де таљ ни је 
би ти го во ра.

С об зи ром на из не то, с пра вом мо же мо за кљу чи ти 
да је ко рект но утвр ђи ва ње ста ту са ре зи дент но сти од 
фун да мен тал не ва жно сти за ва ља ну при ме ну УИ ДО. 
Ово је не са мо из раз ло га од ре ђи ва ња ли ца ко је има 
пра во на по год но сти из уго во ра, већ и за то што пред-
ста вља од лу чу ју ћи фак тор за ре ша ва ње по зи тив ног 
су ко ба огра ни че ног опо ре зи ва ња. Основ ни прин цип 
ко ји ов де тре ба при ме ни ти је тај, да јед но ли це, за 
свр хе при ме не, од но сно ужи ва ња по год но сти из УИ-
ДО, мо же би ти ре зи дент са мо јед не од две др жа ве 
уго вор ни це. Ме ђу тим, чак и у слу ча ју да ни је спо р но 
да је не ко ли це ре зи дент јед не од др жа ва уго вор ни ца, 
оно, ипак, у од ре ђе ним слу ча је ви ма мо же би ти ли ше-
но пра ва на ужи ва ње по год но сти из УИ ДО (ра ди се о 
слу ча је ви ма зло у по тре бе УИ ДО, о че му овом при ли ком 
не ће мо де таљ ни је го во ри ти, осим оп ште на по ме не да 
зло у по тре ба УИ ДО по сто ји у слу ча је ви ма ка да по ре ски 
об ве зни ци кре и ра ју ве штач ке прав не кон струк ци је, са 
ци љем ужи ва ња по год но си пред ви ђе них УИ ДО или 
до ма ћим по ре ским за ко но дав ством). Исто вре ме но, 
не ко рект на при ме на УИ ДО по сто ји у слу ча је ви ма 
ка да по ре ски об ве зни ци од ред бе УИ ДО при ме њу ју 
или ту ма че на на чин ко ји је су про тан „ду ху уго во ра“, 
ње го вом пред ме ту или ци љу. Има ју ћи у ви ду на ве де но, 
др жа ве уго вор ни це не би тре ба ло да при зна ју пра во 
на олак ши це из УИ ДО оним по ре ским об ве зни ци ма 
ко ји уче ству ју у кре и ра њу си ту а ци ја ко је се мо гу ока-
рак те ри сти као зло у по тре ба или не ко рект на при ме на 
од ре да ба УИ ДО – пре по зна ва ње на ве де них си ту а ци ја 
ни је лак по сао – ве чи та бор ба „ло по ва“ и „жан да ра“).

С тим у ве зи, у „но ви јим“ УИ ДО (са, нпр., Изра-
е лом, Ја па ном, Сан Ма ри ном, Син га пу ром и Хонг 
Кон гом) од но сно УИ ДО ко ји су из ме ње ни, 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 – у да љем 
тек сту: Мул ти ла те рал на кон вен ци ја) са др жа не су (у 
Пре ам бу ли, као и по себ ном чла ну УИ ДО) од ред бе 
ко је др жа ва ма уго вор ни ца ма омо гу ћа ва ова кво 
по сту па ње и ко је гла се:

- „...РепубликаСрбијаи...,унамеридаотклоне
двострукоопорезивањеуодносунапорезеобухваћене
овимуговоромбезстварањамогућностизанеопо
резивањеилисниженоопорезивањекрозпореску
евазијуилиизбегавање(укључујућизлоупотребу
уговора,уциљудобијањаолакшицапредвиђениху
овомуговоруупосреднукористрезиденататрећих
јурисдикција),“

На ве де ном фор му ла ци јом се, тран спа рент но 
и не дво сми сле но, ука зу је на то да свр ха за кљу че ња 
УИ ДО ни је ис кљу чив, усме ре на и огра ни че на на от-
кла ња ње дво стру ког опо ре зи ва ња, од но сно да др жа ве 
уго вор ни це (Ре пу бли ка Ср би ја и ...) не ма ју на ме ру да 
ре ше њи ма са др жа ним у УИ ДО ство ре мо гућ но сти за 
нео по ре зи ва ње или сни же но опо ре зи ва ње кроз по ре-
ску ева зи ју или из бе га ва ње (укљу чу ју ћи зло у по тре бу 
УИ ДО у ци љу до би ја ња олак ши ца пред ви ђе них у 
УИ ДО, у по сред ну ко рист ре зи де на та тре ћих др жа ва 
– на ве де но са мо као је дан од при ме ра мо гу ћих зло у-
по тре ба УИ ДО). 

Тре ба на по ме ну ти да на зив и пре ам бу ла УИ ДО 
пред ста вља ју део „кон тек ста УИ ДО“ ко ји, при ли-
ком ту ма че ња и при ме не УИ ДО, ука зу је на „пред мет 
и циљ УИ ДО“ и од лу чу ју ће до при но си пра вил ном 
ту ма че њу и при ме ни УИ ДО.

На ве де но је у скла ду са оп штим пра ви лом ме ђу-
на род ног јав ног (укљу чу ју ћи и по ре ског) пра ва ко је 
се од но си на ту ма че ње уго во ра, из чла на 31. став 1. 
Беч ке кон вен ци је о уго вор ном пра ву („Слу жбе ни лист 
СФРЈ – Ме ђу на род ни уго во ри и спо ра зу ми“, бр. 30/72), 
ко је гла си: „Уговорсеморадобронамернотумачити
премауобичајеномсмислукојисеморадатиизра
зимаууговорууњиховомконтекстуиусветлости
његовогпредметаињеговогциља.“

„Изузетноодосталиходредабаовогуговора,
погодностизовогуговоранеодобравасеуодносуна
деодохоткаилиимовинеакосе,узимајућиуобзир
сверелевантнечињеницеиоколности,основано
можезакључитидајестицањепогодностибио
једанодглавнихразлогабилокојегаранжманаили
трансакцијекојајенепосредноилипосреднорезул
тиралатомпогодношћу,осимакосеустановида
биодобравањетепогодностиутимоколностима
билоускладусациљемисврхомодговарајућиход
редабаовогуговора.“

С тим у ве зи ци ти ра мо ми шље ње Ми ни стар ства 
фи нан си ја број: 413-00-220/2011-04 од 23. мар та 2011. 
го ди не:

„Собзиромнаизнетоако,увезисанаведеним,по
ставимопитањеодносаизмеђуУговораоизбегавању
двострукогопорезивањаидомаћегпорескогзаконодав
ства,иакосеобедржавеуговорнице(РепубликаСр
бијаиРепубликаАустрија)слажудаодредбеУговора
оизбегавањудвострукогопорезивањаимајупримат
надодредбамадомаћегпорескогзаконодавства(што
је,услучајуРепубликеСрбије,изричито,наведеноу
члану16.УставаРепубликеСрбије,„Службенигла
сникРС“бр.98/06–„Општеприхваћенаправила
међународногправаипотврђенимеђународниуговори
саставнисудеоправногпореткаРепубликеСрбијеи
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непосредносе примењују“)статусрезидентности
физичкоглица,свакако,требаутврдитинаоснову
решењасадржаногучлану4.Уговораоизбегавању
двострукогопорезивања.

Утомслучају,односнофизичколицеможеби
тирезидентсамоједнедржавеуговорнице,аникако
резидентобе(две)државеуговорнице.

Имајућиувидунаведено,уконкретномслучају
којинаводитеувашемпитању,сматрамодасеу
РепублициСрбијистатусрезидентаодређеногфи
зичкоглицаутврђензапотребеприменеУговорао
избегавањудвострукогопорезивањасаАустријом,у
пракси,требакористиизапотребеприменедомаћег
порескогзаконодавстваРепубликеСрбије,односно:

Акојеодноснофизичколице,запотребепримене
Уговораоизбегавањудвострукогопорезивањаизмеђу
РепубликеСрбијеиРепубликеАустрије,сагласношћу
надлежнихоргана(изчлана3.–Општедефиниције,
став(1)тачка8.Уговора)државауговорницапрогла
шенорезидентомРепубликеСрбије,штозапоследицу
имачињеницудасетофизичколицесматранере
зидентомРепубликеАустрије,наведенофизичко
лицећесесматратирезидентомРепубликеСрбије
изапотребеприменесвихнормидомаћегпореског
законодавстваРепубликеСрбијешто,уконкрет
номслучају,значидапостојиобавезатоглицадау
РепублициСрбији,сходнонапреднаведенојодредби
члана87.став1.Закона,обрачунаиуплатигоди
шњипорезнадоходакграђана.

Обавезаплаћањагодишњегпорезанадоходак
грађанапостојисамоуРепублициСрбији,алинеиу
РепублициАустрији.Овоизразлогајерје,уконкрет
номслучају,речорезидентуРепубликеСрбије,ане
орезидентуРепубликеАустрије(даје,уконкретном
случају,речообрнутојситуацији,односнодајелице
резидентРепубликеАустрије,алинеирезидентРе
публикеСрбије,његоваобавезаобрачунавањаипла
ћањагодишњегпорезанадоходакпостојалабисамo
уРепублициАустрији,алинеиуРепублициСрбији).“12

Ме ђу тим, уко ли ко обе др жа ве уго вор ни це пре тен-
ду ју на по се до ва ње нео гра ни че ног пра ва опо ре зи ва ња 
од но сног ли ца, тј. ако је, на осно ву прет ход но ци ти ра-
ног чла на 4. став 1. УИ ДО, фи зич ко ли це ре зи дент обе 
др жа ве уго вор ни це, та да се ње гов ста тус, сход но ста ву 
2. истог чла на 4. УИ ДО, од ре ђу је на сле де ћи на чин:

– сма тра се да је ре зи дент са мо др жа ве у ко јој 
има стал но ме сто ста но ва ња; ако има стал но ме сто 
ста но ва ња у обе др жа ве, сма тра се да је ре зи дент са-
мо др жа ве са ко јом су ње го ве лич не и еко ном ске ве зе 
те шње (сре ди ште жи вот них ин те ре са); 

– ако не мо же да се од ре ди у ко јој др жа ви уго вор-
ни ци има сре ди ште жи вот них ин те ре са или ако ни у 
јед ној др жа ви не ма стал но ме сто ста но ва ња, сма тра 
се да је ре зи дент са мо др жа ве у ко јој има уо би ча је но 
ме сто ста но ва ња13;

12 У ва же ћој вер зи ји ЗПДГ, у чла ну 87. став 1. тач ка 2) За ко на, 
пред ви ђе но да го ди шњи по рез на до хо дак гра ђа на, по ред оста-
лог, пла ћа ју и не ре зи ден ти за до хо дак оства рен на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке.

13 У овом слу ча ју, при ли ком од ре ђи ва ња ста ту са ре зи дент но сти, 
у об зир се узи ма ју сви бо рав ци јед ног ли ца у од но сној др жа ви 

– ако има уо би ча је но ме сто ста но ва ња у обе др-
жа ве или га не ма ни у јед ној од њих, сма тра се да је 
ре зи дент са мо др жа ве чи ји је др жа вља нин;

– ако је др жа вља нин обе др жа ве или ни јед не од 
њих, над ле жни ор га ни др жа ва уго вор ни ца ре ши ће 
пи та ње за јед нич ким до го во ром.

Уо би ча је но је да се, из ме ђу оста лих, сле де ћи 
кри те ри ју ми узи ма ју у об зир у ци љу од ре ђи ва ња ка да 
ре зи дент има сре ди ште жи вот них ин те ре са у др жа ви 
уго вор ни ци: 

– ме сто у ко јем ње го ва по ро ди ца има ствар но 
ме сто ста но ва ња;

– чи ње ни ца да се он, на кон слу жбе ног од су ства, 
ре дов но вра ћа у др жа ву уго вор ни цу;

– ду жи на бо рав ка/бо ра ва ка у дру гој др жа ви 
уго вор ни ци;

– ме сто у ко јем раз ви ја сво је дру штве не од но се 
и оба вља по ли тич ке и кул тур не де лат но сти;

– ме сто у ко јем оба вља по сло ва ње;
– ме сто из ко јег упра вља сво јом имо ви ном.
У ве зи са стал но шћу ме ста ста но ва ња, Ми ни-

стар ство фи нан си ја да ло је ми шље ње бр. 413-01-
00054/2007-04 од 11. сеп тем бра 2007. го ди не из ко јег 
ци ти ра мо сле де ће: 

„Радирешавањанаведеногпроблема(разреше
њаситуацијеукојојнадлежниорганиобедржаве
уговорнице,једноистофизичколице,сматрајурези
дентомсвоједржаве)уколикојетомогуће,јављасе
потребаустановљењакритеријуманаосновукојих
семожеутврдитидаповезаностфизичкоглицаса
једномдржавомуговорницом,уконкретномслучају,
имаприоритетуодносунаповезаносттоглицаса
другомдржавомуговорницом.Наведеникритеријуми
приоритетатребалобидабудутаквидаихфизичко
лицеможеиспунитисамоуједнојоддржавауговор
ница.Овоподразумеватаквуповезаностфизичког
лицасаодносномдржавомнаосновукојејенеспорно
даосновноправоопорезивањаприпадатојдржави.

Услучајунаведеногсукобазаконадведржаве,
члан4.став2.пода)опредељуједајефизичколице
резидентдржавеукојојимасталноместостано
вања.Овајкритеријумје,унајвећембројуслучајева,
довољандарешисукобкојинастајекадафизичко
лицеимасталноместостановањауједнојдржави
уговорници,аудругојдржавиуговорницијеборавило
самоодређенпериодвремена.Утомслучајусе,при
применибилатералногуговораоизбегавањудвостру
когопорезивања,сматрадајепребивалиштеместо
укомефизичко лицеимасталноместостановања.
Местостановањаморабитистално,тј.физичко
лицегамораопремитииодржаватинатакавна
чиндајеочигледнодажелидагасталнокористи,
анедасенаосновудатихоколностиможезакљу
читидафизичколицеиманамерудатајборавак
краткотраје.

уго вор ни ци, и то без об зи ра на раз лог. Не узи ма се, да кле, у 
об зир са мо ствар ни бо ра вак у ме сту ста но ва ња. Ма да, по треб но 
је ис та ћи да по сма тра ни вре мен ски пе ри од мо ра би ти до вољ-
но и ра зум но дуг да би био ре пре зен та ти ван, од но сно мо гао 
да по слу жи као од лу чу ју ћи кри те ри јум за утвр ђи ва ње ста ту са 
ре зи дент но сти.
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Изразсталноместостановањатребатума
чититакодаобухватабилокојивидкоришћења
непокретности,иобухватакућуилистанувласни
штвуфизичкоглица,иликућуилистанкојисуузети
узакуп,каоиизнајмљенунамештенусобу.Оношто
јебитно,тојесталностместастановања,односно
неопходнојеутврдитидајефизичколицеучинило
сведауједномконтинуираномвременскомпериоду
иманарасполагањуместостановања,анедаутом
меступовремено(украткомвременскомпериоду)
борави(нпр.туристичкиборавак,боравакзавреме
службеногпутовања,бораваккојијеувезисаучешћем
накурсевимарадинекеспецијалистичкеобуке,идр.).

Изнаведеногсеможезакључити,даобјекти
којифизичкомлицуслужезаопоравакнаконболести,
запотребестудирањаилибављењаспортом,једном
речјузакраћиитачнодетерминисаниборавак,не
представљајусталноместостановањазапотребе
члана4.став2.пода)Уговора.“

У слу ча ју, да кле, ка да је не ко фи зич ко ли це, по 
од ред ба ма до ма ћег по ре ског за ко но дав ства обе др-
жа ве уго вор ни це ре зи дент обе др жа ве уго вор ни це, 
од но сне др жа ве уго вор ни це при сту па ју де таљ ној 
ана ли зи кри те ри ју ма из чла на 4. (Ре зи дент) став 2. 
УИ ДО, на осно ву ко јих др жа ве уго вор ни це (Ре пу бли ка 
Ср би ја и ...) по ку ша ва ју да утвр де са ко јом од њих две 
је од но сно фи зич ко ли це „ви ше по ве за но“, од но сно 
са ко јом од њих две су ње го ве лич не и еко ном ске ве-
зе чвр шће (у за ви сно сти од до го во ра/од го во ра на то 
пи та ње фи зич ко ли це ће, за по тре бе при ме не УИ ДО, 
би ти или СА МО ре зи дент Ре пу бли ке Ср би је или СА-
МО ре зи дент дру ге др жа ве уго вор ни це). 

Исто вре ме но, ка да је реч о утвр ђи ва њу ре зи-
дент но сти прав них ли ца, УИ ДО, у чла ну 4. став 3. 
Уго во ра, пред ви ђа ју сле де ће ре ше ње:

„Акојепремаодредбамачлана4.став1.лице,
осимфизичког(даклеправнолице)резидентобедр
жавеуговорнице,сматраседајерезидентсамодр
жавеукојојсеналазињеговоместостварнеуправе.“

Иа ко из раз „ме сто ствар не упра ве“ у УО И ДО ни је 
из ри чи то де фи ни сан, на осно ву ме ђу на род не те о ри је 
и прак се мо же мо за кљу чи ти да он озна ча ва ме сто из 
ко јег се ру ко во ди по сло ва њем тог ли ца, из ко јег се да ју 
на ло зи за по сло ва ње и у ко јем се вр ши над зор над 
по сло ва њем. Сле де ћи кри те ри ју ми, из ме ђу оста лих, 
узи ма ју се у об зир у ци љу утвр ђи ва ња где се на ла зи 
ме сто ствар не упра ве:

– ме сто у ко јем се уо би ча је но одр жа ва ју са стан ци 
свих ак ци о на ра или парт не ра;

– ме сто у ко јем се уо би ча је но одр жа ва ју са стан ци 
од бо ра ди рек то ра или не ког дру гог ор га на упра вља ња;

– ме сто у ко јем фи нан сиј ски ди рек тор, као и ње-
го ви нај бли жи са рад ни ци уо би ча је но оба вља ју сво је 
ак тив но сти;

– ме сто из ко јег се сва ко днев но ру ко во ди прав ним 
ли цем (из ко јег се сва ко днев но до но се ва жне од лу ке 
у ве зи са по сло ва њем прав ног ли ца); 

– ме сто у ко јем се на ла зи глав на упра ва (цен тра-
ла) прав ног ли ца;

– ме сто у др жа ви чи је за ко но дав ство од ре ђу је 
прав ни ста тус прав ног ли ца;

– ме сто у др жа ви по чи јем за ко но дав ству се во-
ди књи го вод стве на и ра чу но вод стве на еви ден ци ја 
прав ног ли ца;

– ме сто у ко јем се вр ши оп шта ад ми ни стра ци ја 
(нпр. ме сто у ко јем се на ла зе кан це ла ри је ру ко вод ства, 
ко мер ци јал них слу жби, цен трал ног ра чу но вод ства, 
ар хи ва).

У ве зи са на ве де ним, нај но ви ји ста во ви ОЕЦД, 
од но сно ње го вог Цен тра за по ре ску по ли ти ку и ад ми-
ни стра ци ју – Оде ље ња за по ре ске уго во ре (УО И ДО) 
иду у при лог ре ше ња чи ја су шти на је да се, у си ту а ци ји 
ка да ме сто ре зи дент но сти прав ног ли ца ни је мо гу ће 
утвр ди ти са мо на осно ву кри те ри ју ма ме ста ствар не 
упра ве или због то га што се ме сто упра ве прав ног ли ца 
не на ла зи ни у јед ној од др жа ва уго вор ни ца, у об зир 
узму сле де ћи кри те ри ју ми:

– сма тра ће се да је ли це ре зи дент са мо др жа ве: 
(ва ри јан та А) са ко јом су еко ном ске ве зе од но сног 
прав ног ли ца чвр шће; (ва ри јан та Б) у ко јој се при-
вред не ак тив но сти пре те жно од ви ја ју; (ва ри јан та Ц) 
у ко јој се пре те жно до но се кључ не од лу ке у ве зи са 
по сло ва њем од но сног прав ног ли ца;

– уко ли ко ни у јед ној од прет ход но на ве де них 
ва ри јан ти ни је мо гу ће утвр ди ти ре зи дент ност прав-
ног ли ца, сма тра ће се да је то ли це ре зи дент др жа ве у 
ко јој на осно ву од ре да ба до ма ћег за ко но дав ства сти че 
свој прав ни ста тус;

– уко ли ко прав но ли це свој прав ни ста тус не сти-
че ни у јед ној од др жа ва уго вор ни ца или у обе од њих 
или уко ли ко ту др жа ву ни је мо гу ће од ре ди ти, над ле-
жни ор га ни ре ши ће пи та ње за јед нич ким до го во ро м14.

Став ОЕЦД ис ка зан у ко мен та ру Мо де ла уго во ра 
из 2017. го ди не је та кав да се, уко ли ко др жа ве уго вор-
ни це то же ле, у текст уго во ра угра ди од ред ба ко јом се 
екс пли цит но од ре ђу је да се јед но ли це не мо же по зи-
ва ти на од ред бе УИ ДО и ко ри сти ти по год но сти ко је 
су њи ме пред ви ђе не, уко ли ко ни је ре зи дент ни јед не 
од др жа ва уго вор ни ца. Ре пу бли ка Ср би ја, у УИ ДО но-
ви јег да ту ма, уко ли ко то же ли дру га стра на, при хва та 
на ве де ни при ступ (УИ ДО са: Изра е лом, Ја па ном, 
Нор ве шком, Сан Ма ри ном и Хонг Кон гом).

На исто ве тан на чин је по сту пље но и у УИ ДО ко ји 
су из ме ње ни прет ход но спо ме ну том Мул ти ла те рал ном 
кон вен ци јом, и то: Ве ли ком Бри та ни јом и Се вер ном 
Ир ском, Дан ском, Егип том, Ин до не зи јом, Ир ском, 
Ка зах ста ном, Ка на дом, Ки ном (Уго вор по чи ње да 
се при ме њу је од 1. ја ну а ра 2023. го ди не и би ће, 
бла го вре ме но, об ја вљен на сај ту МФ), Пољ ском, 
Ру си јом, Сло вач ком, Сло ве ни јом и Хо лан ди јом.

Пре ма ми шље њу ми ни стар ства фи нан си ја број: 
413-00-220/2011-04 од 23. мар та 2011. го ди не, „ако,у
поступкузаједничкогдоговарања,надлежниоргани
РепубликеСрбијеиРепубликеАустрије,запотребе
применеУговора,непостигнусагласностокоста
тусарезидентностиодносногфизичкоглица,то
лиценећемоћидасепозиванапогодностипредви
ђенеУговором.“

14 У зи ма ју ћи у об зир све окол но сти сва ког по је ди нач ног кон-
крет ног слу ча ја. 



 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ВЕЗИ СА ПОТВРДОМ О РЕЗИДЕНТНОСТИ

1. Органи који су у државама са којима  
Република Србија примењује УИДО надлежни за издавање потврде о резидентности

Пи та ње:

Мо ли мо да на ве де те ли сту ор га на (та чан на зив – у ори ги на лу на ен гле ском, не ком дру гом стра ном или 
срп ском је зи ку) ко ји су у др жа ва ма са ко ји ма је у при ме ни УИ ДО над ле жни за из да ва ње и/или ове ру по твр да о 
ре зи дент но сти?

Од го вор:

ДР ЖА ВА НАД ЛЕ ЖНИ ОР ГАН

1. Азер беј џан Ma liyyə Na zir liyi və Ver gilər Na zir liyin i
Mi ni stry of Fi nan ce and the Mi ni stry of Ta xes

2. Ал ба ни ја Ge ne ral Ta xa ti on De part ment

3. Ау стри ја Bun de smi ni ster für Fi nan zen oder des sen bevollmächtigten Ver tre ter
Fe de ral Mi ni ster of Fi nan ce or his aut ho ri zed re pre sen ta ti ve

4. Бел ги ја Mi ni ster of Fi nan ce or his aut ho ri sed re pre sen ta ti ve

5. Бе ло ру си ја Sta te Tax Com mit tee of the Re pu blic of Be la rus
or its aut ho ri zed re pre sen ta ti ve

6. Бо сна и Хер це го ви на Mi ni stryof  Fi nan ce and Tre a sury or its aut ho ri zed re pre sen ta ti ve 
Ми ни стар ство фи нан си ја и Тре зо ра или ње гов овла шће ни пред став ник

7. Бу гар ска Mi ni ster of Fi nan ce or his aut ho ri zed re pre sen ta ti ve
8. Ве ли ка Бри та ни ја  

и Се вер на Ир ска
Bo ard of In land Re ve nue or its aut ho ri sed re pre sen ta ti ve

9. Ви јет нам Là Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc người đại diện được ủy quyền của Bộ trưởng
Mi ni ster of Fi nan ce or his aut ho ri zed re pre sen ta ti ve

10. Гру зи ја Fi nan sTa sa mi ni stros an mis ufle ba mo sil war mo mad ge nels
Mi ni stry of Fi nan ce or its aut ho ri zed re pre sen ta ti ve
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11. Грч ка
τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ή τον εξο υσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
του
Mi ni ster of Fi nan ce or his aut ho ri zed re pre sen ta ti ve

12. Дан ска Mi ni ster for Ta xa ti on or his aut ho ri zed re pre sen ta ti ve
13. Еги пат Mi ni ster of Fi nan ce or his aut ho ri zed re pre sen ta ti ve

14. Есто ни ја Mi ni ster of Fi nan ce or his aut ho ri zed re pre sen ta ti ve

15. Изра ел ךמס ו מה וגיצנ וא רצו אה רש ,לארשיב
Mi ni ster of Fi nan ce or his aut ho ri sed re pre sen ta ti ve

16. Ин ди ја
Cen tral Go vern ment in the Mi ni stry of Fi nan ce
(De part ment of Re ve nue)
or the ir aut ho ri zed re pre sen ta ti ves

17. Ин до не зи ја
Men te ri Ke u an gan atau wa kilnya yang sah
Mi ni ster of Fi nan ce or his or her aut ho ri zed
Re pre sen ta ti ve

18. Иран Mi ni ster of Eco no mic Af a irs and Fi nan ce or his aut ho ri zed re pre sen ta ti ve
19. Ир ска Re ve nue Com mis si o ners or the ir aut ho ri sed re pre sen ta ti ve

20. Ита ли ја Mi ni stry of Fi nan ce
21. Јапан Minister of Fi nan ce or his aut ho ri sed re pre sen ta ti ve

22. Јер ме ни ја

Mi ni ster of Fi nan ce and the Cha ir man of Sta te Re ve nue Com mit tee
or the ir aut ho ri sed re pre sen ta ti ves
-  Սերբիայում` Ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարությունը կամ դրա 
լիազոր ներկայացուցիչը:
- Հայաստանում` Ֆինանսների նախարարը և Պետական եկամուտների 
կոմիտեի նախագահը կամ նրանց լիազոր ներկայացուցիչները, 

23. Ка зах стан
Қаржы министрлiгiн не ме се оның уəкiлет тi өкiлiн
Ми ни стер ство фи нан сов или его упол но мо ченный пред ста ви тель 
Mi ni stry of Fi nan ce or its aut ho ri zed re pre sen ta ti ve

24. Ка на да Mi ni ster of  Na ti o nal Re ve nue or the Mi ni ster's aut ho ri zed re pre sen ta ti ve
Mi ni stre du Re ve nu na ti o nal ou son re présen tant au to risé

25. Ка тар Mi ni ster of Eco nomy and Fi nan ce or his aut ho ri zed re pre sen ta ti ve
26. Ки на Sta te Ad mi ni stra tion of  Ta xa ti on or its aut ho ri zed re pre sen ta ti ve
27. Ки пар Mi ni ster of Fi nan ce or his aut ho ri sed re pre sen ta ti ve

28. Ко ре ја (ДНР) Mi ni stry of Fi nan ce or its aut ho ri zed re pre sen ta ti ve

29. Ко ре ја (Реп.) Minister of Strategy and Finance or his authorised  representative
한국의 경우, 기획재정부장관 또는 그의 권한을 부여받은 대리인

30. Ку вајт Mi ni ster of Fi nan ce
or an aut ho ri zed re pre sen ta ti ve of the Mi ni ster of Fi nan ce

31. Ле то ни ја Fi nan šu mi ni stri ju vai tās piln va ro tu pārstāvi
Mi ni stry of Fi nan ce or its aut ho ri sed re pre sen ta ti ve

32. Ли би ја Tax De part ment and the Sec re ta ri at of Fi nan ce
or the ir aut ho ri zed re pre sen ta ti ves

33. Ли тва ни ја Finansų mi ni stras ar ba jo įgaliotas at sto vas
Mi ni ster of Fi nan ce or his aut ho ri sed re pre sen ta ti ve
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34. Лук сем бург Mi ni ster of Fi nan ce or his aut ho ri zed re pre sen ta ti ve
Mi ni stre des Fi nan ces ou son re présen tant au to risé.

35. Ма ђар ска Mi ni ster of Fi nan ce or his aut ho ri zed re pre sen ta ti ve
36. Ма ке до ни ја Mi ni ster of Fi nan ce or his aut ho ri zed re pre sen ta ti ve

37. Мал та Mi ni ster re spon si ble for fi nan ce or his aut ho ri zed re pre sen ta ti ve
38. Ма ро ко 

(Уго вор по чи ње да се при ме-
њу је 1. ја ну а ра 2023. го ди не)

Mi ni ster of Fi nan ce or his aut ho ri sed Re pre sen ta ti ve
Mi ni stre des Fi nan ces ou son re présen tant au to risé
 ؛كلذب هل صخرملا هلثمم وأ ةيلاملا رـيزو :برغملا صخي اميف

39. Мол да ви ја Mi ni stry of Fi nan ce or its aut ho ri zed re pre sen ta ti ve

40. Не мач ка Bun de smi ni ste ri um für Fi nan zen
Fe de ral Mi ni stry of Fi nan ce

41. Нор ве шка Mi ni ster of Fi nan ce or the Mi ni ster’s aut ho ri sed  re pre sen ta ti ve
42. Па ки стан Fe de ral Bo ard of Re ve nue or its  aut ho ri zed re pre sen ta ti ve
43. Пољ ска Mi ni ster of Fi nan ce or his aut ho ri zed re pre sen ta ti ve

44. Ру му ни ја Mi ni stry of Fi nan ce or his aut ho ri sed re pre sen ta ti ve

45. Ру си ја Mi ni stry of Fi nan ce of the Rus sian Fe de ra tion
or its aut ho ri sed re pre sen ta ti ve

46. Сан Ма ри но

Se gre te ria di Sta to per le Fi nan ze o il suo rap pre sen tan te au to riz za to e, ai fi ni 
dell'Ar ti co lo 26 “Scam bio di in for ma zi o ni", l'Uf  cio Cen tra le di Col le ga men to del la 
Re pub bli ca di San Ma ri no
Mi ni stry of Fi nan ce or its aut ho ri sed re pre sen ta ti ve and, for the pur po ses of Ar tic le 
26 „Ex chan ge of In for ma tionˮ, the Cen tral Li a i son Of  ce of the Re pu blic of San 
Ma ri no

47. Син га пур Mi ni ster for Fi nan ce or his aut ho ri sed re pre sen ta ti ve
48. Сло вач ка Mi ni stry of Fi nan ce or its aut ho ri zed re pre sen ta ti ve

49. Сло ве ни ја Mi ni stry of Fi nan ce of the Re pu blic of Slo ve nia
or its aut ho ri zed re pre sen ta ti ve

50. Ту нис Mi ni stre des Fi nan ces, ou son re présen tant au to risé
51. Тур ска Mi ni ster of Fi nan ce or his aut ho ri zed re pre sen ta ti ve

52. Ује ди ње ни Арап ски
      Еми ра ти

Mi ni ster of Fi nan ce
or an aut ho ri zed re pre sen ta ti ve of the Mi ni ster of Fi nan ce

53. Укра ји на Sta te Tax Ad mi ni stra tion of  Ukra i ne
or its aut ho ri zed re pre sen ta ti ve

54. Фин ска Mi ni stry of Fi nan ce or its aut ho ri sed re pre sen ta ti ve

55. Фран цу ска Мinistre de l'éco no mie et des fi nan ces
ou son re présen tant dûment au to risé

56. Хо лан ди ја Mi ni ster of Fi nan ce or his duly aut ho ri zed re pre sen ta ti ve

57. Хонг Конг 指稅務局局長或其獲授權代表
Com mis si o ner of In land Re ve nue or his aut ho ri sed re pre sen ta ti ve

58. Хр ват ска Ми ни стар фи нан ци ја, од но сно ње гов овла шће ни пред став ник
Mi ni ster of Fi nan ce or his aut ho ri zed re pre sen ta ti ve

59. Цр на Го ра Ми ни стар ство фи нан си ја или ње гов овла шће ни пред став ник
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60. Че шка Ре пу бли ка Mi ni ster of Fi nan ce or his aut ho ri zed re pre sen ta ti ve

61. Швај цар ска
Di rec tor of the Fe de ral Tax Ad mi ni stra tion
 or his aut ho ri zed re pre sen ta ti ve
Di rec te ur de l'Ad mi ni stra tion fédéra le des con tri bu ti ons
 ou son re présen tant au to risé

62. Швед ска Mi ni ster of the Bud get or his aut ho ri sed re pre sen ta ti ve

63. Шпа ни ја Mi ni stro de Economía y Ha ci en da o su re pre sen tan te au to ri za do
Mi ni ster of  Eco nomy and Fi nan ce or his aut ho ri sed re pre sen ta ti ve

64. Шри Лан ка Com mis si o ner-Ge ne ral of In land Re ve nue

2. Потврда о резидентности Холандије која је 
издата на прописаном обрасцу РС али на којој 

је видљив грб Холандије, није прихватљива

Пи та ње:

До би ли смо по твр ду о ре зи дент но сти за на шег 
по слов ног парт не ра из Хо лан ди је. По твр да је из да та 
на ПОР2 обра сцу Ре пу бли ке Ср би је, са на по ме ном 
да се на вр ху обра сца на ла зи грб Хо лан ди је.

Да ли се ова ква по твр да мо же при хва ти ти?

Од го вор:
Уко ли ко не ре зи дент ста тус ре зи ден та др жа ве са 

ко јом је за кљу чен УИ ДО до ка зу је (ове ра ва) на про пи-
са ном (ПОР-2) обра сцу Ре пу бли ке Ср би је, ука зу је мо 
на то да, у том слу ча ју, ни су до зво ље не ни ка кве из ме-
не на ве де ног ПОР-2 обра сца (у сми слу, нпр., да се на 
ње му до да је грб дру ге др жа ве уго вор ни це).

Сход но на ве де ном, ове ре ни ПОР-2 обра зац Ре-
пу бли ке Ср би је, на ко јем је (у кон крет ном слу ча ју) 
ути снут (до дат) грб Хо лан ди је, ни је при хва тљив за 
над ле жне по ре ске  ор га не Ре пу бли ке Ср би је. 

3. Потврда о резидентности на којој је видљив 
само датум издавања (али не и година  

на коју се потврда односи)

Пи та ње:

Ре зи дент но прав но ли це је ис пла ти ло при ход 
не ре зи дент ном прав ном ли цу из др жа ве са ко јом је 
у при ме ни УИ ДО.

У ци љу оства ри ва ња пра ва из УИ ДО, не ре зи дент
но прав но ли це је (у скла ду са чла ном 159а За ко на 
о по ре ском по ступ ку и по ре ској ад ми ни стра ци ји) 
до ста ви ло по твр ду о ре зи дент но сти сво је ма тич не 
др жа ве и то на обра сцу ко ји про пи су је над ле жни 
ор ган од но сне дру ге др жа ве уго вор ни це (уз ори ги
нал по твр де, до ста вљен је и њен ове рен пре вод на 
срп ски је зик).

С тим у ве зи, бу ду ћи да у по твр ди о ре зи дент но сти 
ни је екс пли цит но на ве де на го ди на на ко ју се по твр да 
од но си, већ је у по твр ди (по ред оста лог) на ве ден са мо 
да тум ње ног из да ва ња, мо ли мо од го вор на пи та ње, 
у ко јем вре мен ском пе ри о ду ће на ве де на по твр да о 
ре зи дент но сти има ти сво ју ва жност (по себ но има ју ћи 

у ви ду то да је по твр да о ре зи дент но сти, фор мал но, 
из да та у мар ту 2021. го ди не, а да је опо ре зи ви до га ђај 
у од но су на ко ји је при ход ис пла ћен на стао у ок то бру 
2021. го ди не)?

Од го вор:
Уко ли ко обра зац по твр де о ре зи дент но сти ко ји је 

из дао над ле жни ор ган др жа ве са ко јом је у при ме ни 
УИ ДО не са др жи екс пли цит но упу ћи ва ње на го ди ну на 
ко ју се по твр да од но си, већ са мо (по ред оста лог) да тум 
из да ва ња по твр де, сма тра мо да по твр да о ре зи дент но-
сти ва жи СА МО за го ди ну у ко јој је по твр да из да та.

С тим у ве зи, ако, у кон крет ном слу ча ју ко ји на-
во ди те у ва шем пи та њу, обра зац ино стра не по твр де 
са др жи са мо да тум из да ва ња по твр де, нпр. ... март 
2021. го ди не, а опо ре зи ви до га ђај (на осно ву ко јег је 
при ход ис пла ћен) је на стао у ок то бру 2021. го ди не, 
сма тра мо да  ова ква по твр да пред ста вља до каз о ре-
зи дент но сти за це лу 2021. го ди ну, без об зи ра на да тум 
из да ва ња те по твр де у то ку 2021. го ди не (од но сно, да 
од при ма о ца при хо да – не ре зи дент ног прав ног ли ца, 
ни је по треб но зах те ва ти да при ба ви но ву по твр ду, чи-
ји ће да тум из да ва ња би ти ка сни ји да тум у од но су на 
да тум на стан ка опо ре зи вог до га ђа ја, у си ту а ци ји ка да 
не ре зи дент но прав но ли це на кнад но по ре ском ор га ну 
до ста ви по твр ду о ре зи дент но сти).

Став да по твр да о ре зи дент но сти (из да та на про-
пи са ном обра сцу од но сне дру ге др жа ве уго вор ни це) 
ко ја (у кон крет ном слу ча ју) не са др жи ин фор ма ци ју о 
го ди ни на ко ју се иста од но си, ва жи за го ди ну у ко јој 
је по твр да из да та обра зла же мо, на шим раз у ме ва њем, 
да се по твр да о ре зи дент но сти (осим уко ли ко у њој 
екс пли цит но ни је дру га чи је на ве де но) од но си на вре-
мен ски пе ри од у ко јем се вр ши опо ре зи ва ње (пе ри од 
опо ре зи ва ња/по ре ска/ка лен дар ска го ди на – ово ако се 
по ре ска го ди на „по кла па“ са ка лен дар ском го ди ном) 
ко ји је, сход но по зи тив ним по ре ским про пи си ма, ва-
же ћи у сва кој кон крет ној др жа ви уго вор ни ци.

Под се ћа мо на то да је и у од го ва ра ју ћем обра сцу 
Ре пу бли ке Ср би је (нпр. Обра сцу ПОР - 1 те ку ћа го ди на 
...), по ред оста лог, на ве де но да је у пи та њу „го ди шњи 
зах тев ...“ што ту ма чи мо као по зи ва ње или упу ћи ва ње 
на це лу (од но сну) ка лен дар ску го ди ну (ово без об зи ра 
на да тум из да ва ња по твр де) – исто ве тан, уоп ште но 
го во ре ћи, струч ни став (у сми слу да по твр да ва жи за 
це лу го ди ну, а не са мо од да ту ма ње ног из да ва ња), 
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ми ни стар ство фи нан си ја ис ка за ло је и у ми шље њу 
број: 413-01-581/2009-04 од 3. 3. 2009. го ди не, из ко јег 
ци ти ра мо сле де ће:

„Поводомвашегнапреднаведеногзахтева,којим
тражитедасеМинистарствофинансијаизјаснида
липотврдаорезидентностикојаВамје(радиоства
ривањаправаизУговораоизбегавањудвоструког
опорезивањасаСловенијом)издата25.септембра
2008.године,важизацелу2008.годинуили,какото
тврденадлежниорганиСловеније,самоодданаиз
давања,обавештавамоВасоследећем:

ПотврдаорезидентностикојуВамјеиздало
овоминистарствоодносисенацелу2008.годину.“

Исто вре ме но (и су прот но на ве де ном оп штем 
раз у ме ва њу) ако др жа ва ко ја из да је по твр ду, у вре ме 
из да ва ња по твр де има са зна ња да се по твр да не мо же 
од но си ти на це лу го ди ну (нпр., по твр да је из да та у 
ма ју 2021. го ди не, а по ре ски об ве зник је осно ван или 
је пре стао да по сто ји у апри лу 2021. го ди не), он да ће 
та чи ње ни ца у по твр ди би ти по себ но ис так ну та – у 
том сми слу да је по ре ски об ве зник био ре зи дент од но-
сне др жа ве до апри ла 2021. го ди не (ка да је као та кав 
пре стао да по сто ји), од но сно да је по ре ски об ве зник 
по стао ре зи дент од но сне др жа ве од апри ла 2021. го-
ди не (ка да је осно ван), што је чи ње ни ца са ко јом смо 
се су сре та ли у кон так ти ма са пред став ни ци ма над ле-
жних ор га на др жа ва са ко ји ма је за кљу чен уго вор о 
из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња.

С об зи ром на из не то, у кон крет ном слу ча ју ко ји 
на во ди те у ва шем пи та њу, по твр да о ре зи дент но сти 
(на ино стра ном обра сцу) ко ја је (без по себ ног на во-
ђе ња на ко ји се пе ри од ка лен дар ске го ди не по твр да 
од но си) из да та, нпр., у мар ту 2021. го ди не, а по ре ска 
оба ве за (нпр. ис пла та при хо да не ре зи ден ту) је на ста ла 
у ок то бру (исте) 2021. го ди не, по на шем ми шље њу, 
пред ста вља ва ли дан до каз о ре зи дент но сти др жа ве 
из да ва о ца по твр де и у вре ме на стан ка по ре ске оба ве зе.

Ово је, на рав но, под прет по став ком да над ле жни 
по ре ски ор га ни Ре пу бли ке Ср би је (По ре ска упра ва) 
не ма ју до каз или осно ва ну сум њу да је у пи та њу дру-
га чи је чи ње нич но ста ње (у сми слу, нпр., да до тич ни 
по ре ски об ве зник, у вре ме на стан ка по ре ске оба ве зе, 
мо жда ви ше ни је ре зи дент др жа ве ко ја је из да ла по-
твр ду), у ко јем слу ча ју, он да (у скла ду са про пи си ма) 
мо гу за тра жи ти и до дат не до ка зе (нпр., да од да на из-
да ва ња по твр де, па до да на на стан ка по ре ске оба ве зе, 
ни је про те кло ви ше од 6 ме се ци ...).

У сва ком слу ча ју, ако над ле жни по ре ски ор га ни 
Ре пу бли ке Ср би је (По ре ска упра ва) из ра зе сум њу у 
ве ро до стој ност та ко при ло же не по твр де, иста се (у 
скла ду са од го ва ра ју ћим чла ном уго во ра о из бе га ва њу 
дво стру ког опо ре зи ва ња ко ји се од но си на „Раз ме ну 
оба ве ште ња“) мо же про ве ри ти код над ле жног ор га на 
(из чла на 3. Оп ште де фи ни ци је) дру ге др жа ве уго вор-
ни це (др жа ве из да ва о ца по твр де).

Ко нач но, у слу ча ју на кнад ног до ста вља ња по твр-
де о ре зи дент но сти (на кон ис пла те при хо да и при ме не 
до ма ћих по ре ских про пи са, а не ре ше ња са др жа них 
у уго во ру о из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња), по-
твр да о ре зи дент но сти (за при ход ис пла ћен у вре ме 

на стан ка по ре ске оба ве зе – из ва шег при ме ра: у ок-
то бру 2021. го ди не) из да та би ло ко јег да ту ма до кра ја 
2021. го ди не (као и без по себ ног на во ђе ња на ко ји се 
пе ри од у 2021. го ди ни по твр да од но си) тре ба ло би да 
бу де при хва ће на као ва лид на.

Ако је, ме ђу тим, по твр да из да та у 2022. го ди ни 
(за при ход ис пла ћен у ок то бру 2021. го ди не), он да на 
по твр ди екс пли цит но тре ба да бу де на ве де но да се 
од но си на це лу 2021. го ди ну (што се са мо по се би и 
под ра зу ме ва – ако на по твр ди не бу де дру га чи је на ве-
де но) или на не ки по се бан вре мен ски пе ри од у 2021. 
го ди ни (ко ји, сва ка ко, тре ба да об у хва ти пе ри од на-
стан ка по ре ске оба ве зе или пе ри од ис пла те при хо да).

4. Период важење потврде о резидентности

Пи та ње:

Над ле жна ор га ни за ци о на је ди ни ца По ре ске 
упра ве из да ла је, у ок то бру 2021. го ди не, по твр ду о 
ре зи дент но сти (Ре пу бли ке Ср би је) ко ја је ли цу по
треб на, за оства ри ва ње пра ва из УИ ДО – по твр да је 
из да та на про пи са ном (ПОР  1) обра сцу Ре пу бли ке 
Ср би је (на по ме на: ли це је, у го ди на ма ко је прет хо де 
го ди ни из да ва ња по твр де, би ло ре зи дент дру ге др
жа ве уго вор ни це).

Да ли по твр да о ре зи дент но сти ко ја је из да та у 
ок то бру 2021. го ди не ва жи за це лу 2021. го ди ну или 
са мо за пе ри од од ок то бра до де цем бра 2021. го ди не?

Од го вор:
На осно ву из ло же ног, као и на кон уви да у са др-

жи ну из да те по твр де, уоп ште но го во ре ћи, сма тра мо 
да се по твр да о ре зи дент но сти ко ју је, у кон крет ном 
слу ча ју, из да ла над ле жна ор га ни за ци о на је ди ни ца 
По ре ске упра ве, од но си на це лу 2021. го ди ну (осим, 
ако је у са мој по твр ди на ве де но дру га чи је – што, у 
кон крет ном слу ча ју, ни је учи ње но) а не са мо на пе-
ри од од да на из да ва ња по твр де па до кра ја те ку ће 
ка лен дар ске 2021. го ди не.

На ве де но је из тог раз ло га што смо па жљи во про-
у чи ли до ку мен та ци ју ко ју сте нам до ста ви ли у при ло гу 
ва шег пи та ња (Уве ре ња По ли циј ске упра ве за град ... – 
Упра ве за стран це ..., ове ре не ко пи је Уго во ра о за ку пу 
не по крет но сти, ове ре не ко пи је пут не ис пра ве – са одо-
бре ним бо рав ком у Ре пу бли ци Ср би ји за це лу го ди ну 
за ко ју се тра жи ла по твр да, ори ги нал пре во да Уго во ра 
о ра ду, ове ре не ко пи је при ја ве пре би ва ли шта, ове ре не 
ко пи је из во да из ма тич не књи ге вен ча них и, др.), са 
на по ме ном да сте исто вет ну до ку мен та ци ју до ста ви ли 
и над ле жној ор га ни за ци о ној је ди ни ци По ре ске упра ве 
(при ли ком под но ше ња зах те ва за из да ва ње по твр де).

До дат но ука зу је мо на то да и на са мој по твр ди 
пи ше да је у пи та њу: „Го ди шњи зах тев за оства ри-
ва ње олак ши це из Уго во ра/Спо ра зу ма о из бе га ва њу 
дво стру ког опо ре зи ва ња из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и 
... (An nual Cla im for Re li ef un der the Con ven tion/Agre-
e ment bet we en the Re pu blic of  Ser bia  and  ...)“.

Под се ћа мо на то да је, по слич ном пи та њу, Ми ни-
стар ство фи нан си ја, сво је вре ме но, за у зе ло исти струч ни 
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став, и то у ми шље њу број: 413-01-581/2009-04 од 3. 
мар та 2009. го ди не (на ве де ни струч ни став је, ка сни је, 
ар гу мен то ва но „од бра њен“ у „По ступ ку за јед нич ког 
до го ва ра ња“ ко ји је, у скла ду са чла ном 26. Уго во ра 
о из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња, по кре ну ла од-
но сна дру га др жа ва уго о вор ни ца).

5. Период важење потврде о резидентности  
издате на основу „годишњег захтева“

Пи та ње:

Ко ли ко је вре мен ско ва же ње по твр де о ре зи
дент но сти за те ку ћу го ди ну ко ју до би ја мо од на ших 
парт не ра из ино стран ства на Обра сцу ПОР2, од но сно 
на про пи са ном обра сцу дру ге др жа ве уго вор ни це? 

Да ли она ва жи до кра ја го ди не на ко ју се од но си?

Од го вор:
Уо би ча је но је да по твр де о ре зи дент но сти, осим 

ако  у са мој по твр ди ни је дру га чи је на зна че но, ва же 
за це лу го ди ну (од но сно, до кра ја го ди не) на ко ју се 
по твр да од но си – без об зи ра на то да ли се по твр да о 
ре зи дент но сти од но си на јед ну или ви ше прет ход них 
го ди на или на те ку ћу го ди ну, укљу чу ју ћи и део го ди не 
ко ји прет хо ди да ту му из да ва ња по твр де.

С тим у ве зи, у про пи са ном ПОР - 2 ... обра сцу 
Ре пу бли ке Ср би је, ја сно је на зна че но да је у пи та њу 
„Го ди шњи зах тев за оства ри ва ње олак ши це из 
УИ ДО ...“. 

Исто вре ме но, са свим је мо гу ће (до са да шња ис-
ку ства из прак се да ју за пра во ова квом ста ву) да ор ган 
ко ји је у др жа ви уго вор ни ци над ле жан за из да ва ње 
по твр де о ре зи дент но сти, на осно ву рас по ло жи вих 
чи ње ни ца и окол но сти ко је се од но се на сва ког кон-
крет ног по ре ског об ве зни ка (фи зич ко или прав но ли це) 
у по твр ди о ре зи дент но сти ја сно на ве де вре мен ски 
пе ри од ва же ња по твр де о ре зи дент но сти (нпр., 
прав но ли це је у др жа ви ре зи дент но сти осно ва но 
у фе бру а ру не ке го ди не, али је ка сни је  (у то ку те 
исте го ди не, нпр. у но вем бру) из оправ да них раз-
ло га (нпр., сте ча ја или ли кви да ци је) пре ста ло да 
по сто ји или је  ме сто ствар не упра ве пре ме сти ло у 
не ку дру гу или тре ћу др жа ву, чи ме је, ау то мат ски, 
пре ста ло да бу де ре зи дент пр во спо ме ну те др жа ве).

Из на ве де ног про из ла зи да ће од но сни по ре ски 
об ве зник има ти пра во на ужи ва ње по год но сти из 
УИ ДО, са мо ако је у вре ме ну ис пла те при хо да (на 
ко ји вре мен ски пе ри од се од но си по твр да о ре зи-
дент но сти) био ре зи дент од но сне др жа ве уго вор ни це 
са ко јом Ре пу бли ка Ср би ја има за кљу чен УИ ДО.

Мо гу ће је, ме ђу тим, да над ле жни по ре ски ор га ни 
др жа ве из во ра зах те ва ју (сход но од ред ба ма до ма ћег 
за ко но дав ства) да се по твр де о ре зи дент но сти (иа ко 
се у њи ма на во ди да ва же за це лу го ди ну, од но сно ако 
по сто је прав но оправ да ни раз ло зи за та кво по сту па ње) 
из да ју, од но сно об на вља ју на сва ких шест ме се ци, што 
се, у крај њој ме ри, мо ра ис по што ва ти.

6. Потврде о резидентности издате  
у електронском формату

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, 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 цу 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 
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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 по 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 јед ном од прет ход но опи-
са на два на чи на) блан ко обра за ца та квих (елек-
трон ских) по твр да о ре зи дент но сти.

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, Ита ли ја, 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 
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.

7. Потврде о резидентности које не садрже  
експлицитно позивање на УИДО

Пи та ње:

Да ли се за по тре бе при ме не УИ ДО са Ир ском 
(ужи ва ња по год но сти из УИ ДО) као и са дру гим др

жа ва ма, мо же при хва ти ти по твр да о ре зи дент но сти 
ко ју су над ле жни ор га ни Ир ске из да ли у елек трон ском 
фор ма ту (али у ко јој се екс пли цит но не на во ди да се 
ста тус ре зи дент но сти Ир ске по твр ђу је за по тре бе 
УИ ДО са  Ре пу бли ком Ср би јом)?

Од го вор:
У елек трон ској ко му ни ка ци ји над ле жних екс-

пе ра та, по чет ком 2017. го ди не, од над ле жних ор га на 
Ир ске до би је но је оба ве ште ње да је у тој зе мљи (за 
раз ли ку од прак се ко ја је ва жи ла до кра ја 2016. го ди не, 
ка да су све по твр де о ре зи дент но сти  (у ори ги на лу – 
прим. Д.Д.)  из да ва не у па пир ној фор ми) у скла ду са 
из ме ном, до та да ва же ће про це ду ре, у 2017. го ди ни, 
за по чео „но ви“ про цес из да ва ња по твр да о ре зи дент-
но сти у елек трон ском ПДФ фор ма ту (ово као пре те ча 
ду го роч ног по сту па ња у бу дућ но сти, ко је се са сто ји у 
пру жа њу услу га елек трон ским пу тем).

С тим у ве зи, као и по себ но у ве зи са пи та њем 
ко је се од но си на не по ми ња ње кон крет ног УИ ДО на 
ко ји се по твр да о ре зи дент но сти од но си (УИ ДО са 
Ср би јом), што у не до стат ку од го ва ра ју ћег по ја шње ња 
мо же да на ве де на за кљу чак да се по твр да од но си на 
ста тус ре зи ден та Ир ске, са мо за по тре бе до ма ћег по ре-
ског за ко но дав ства, али не и за по тре бе УИ ДО (што се, 
као услов за ужи ва ње по год но сти из УИ ДО, из ри чи то 
на во ди у пр вој ре че ни ци чла на 4. (Ре зи дент) став 1. 
УИ ДО са свим др жа ва ма, укљу чу ју ћи и, у кон крет ном 
слу ча ју, УИ ДО са Ир ском, од над ле жних ор га на Ир ске 
је, у не фор мал ној и не по сред ној елек трон ској ко му-
ни ка ци ји над ле жних екс пе ра та, на кнад но до би је но 
сле де ће по ја шње ње у ко јем се, по ред оста лог, ис ти че 
сле де ће (не зва ни чан пре вод Д.Д.):

„По зи ва ње на (кон кре тан – прим. Д.Д.) УИ ДО 
ви ше не по сто ји у по твр да ма (о ре зи дент но сти – прим. 
Д.Д.) ко је се, у 2017. го ди ни, из да ју Кор по ра ци ја ма 
(прав ним ли ци ма – прим. Д.Д.). 

Ме ђу тим, овим по твр да ма се по твр ђу је ре зи дент-
ност прав них ли ца у др жа ви (Ир ској – прим. Д.Д.) за 
по тре бе опо ре зи ва ња у од но сној (у по твр ди, на ве де ној 
– прим. Д.Д.) го ди ни. Овим се по твр ђу је, да је прав но 
ли це, у 2017. го ди ни, у Ир ској, ре ги стро ва но за по рез 
на до бит – на осно ву чи ње ни це да је ли це, за по тре бе 
опо ре зи ва ња, ре зи дент у Ир ској, као и да, због то га, 
под ле же опо ре зи ва њу ир ским по ре зом на до бит на 
це ло куп ну сво ју до бит, без об зи ра на то где на ста је. 

С тим у ве зи, као и с об зи ром на то да се у по-
твр ди из ри чи то не вр ши по зи ва ње на кон кре тан 
УИ ДО, њо ме се (по твр дом - прим. Д.Д.) по твр ђу је 
ре зи дент ност Ир ске за по тре бе ре зи дент но сти, она ко 
ка ко је тај из раз (ре зи дент – прим. Д.Д.) де фи ни сан 
у ир ским УИ ДО и, ко ји је као та кав, ва ли дан за 
по тре бе УИ ДО.

По твр да ко ју из да је над ле жни ор ган са др жи да тум 
из да ва ња, пун на зив ком па ни је, њен по ре ско-ре ги стра-
ци о ни број, као и став да је ком па ни ја ре зи дент у тој 
др жа ви (Ир ској - прим. Д.Д.)

Има ју ћи у ви ду не ве де но као и по себ но ре ше ње 
из чла на 159а став 1. За ко на о по ре ском по ступ ку и 
по ре ској ад ми ни стра ци ји, пре ма ко јем ста тус ре зи ден-
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та др жа ве са ко јом је за кљу чен УИ ДО (у кон крет ном 
слу ча ју,  Ир ске) не ре зи дент до ка зу је, по ред оста лог, на 
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 УИ ДО 
(у кон крет ном слу ча ју, Ир ске) сма тра мо да би над ле-
жни по ре ски ор га ни у Ре пу бли ци Ср би ји тре ба ло 
да при хва те по твр ду о ре зи дент но сти Ир ске из да ту 
у елек трон ском ПДФ фор ма ту.

У сва ком слу ча ју, ако над ле жни по ре ски ор га ни 
Ре пу бли ке Ср би је из ра зе сум њу у ве ро до стој ност та ко 
при ло же не по твр де, она се, у скла ду са од го ва ра ју ћим 
чла ном УИ ДО ко ји се од но си на „Раз ме ну оба ве ште-
ња“, мо же про ве ри ти код над ле жног ор га на Ир ске (из 
чла на 3. – Оп ште де фи ни ци је  став 1. УИ ДО) за ко ји 
се, у кон крет ном слу ча ју, твр ди да је из дао по твр ду.

8. Потврде о резидентности  
иностраног партнерства

Пи та ње:

Мо ли мо за са вет – ка ко да по сту пи мо у си ту а
ци ји у ко јој ка ма ту тре ба да ис пла ти мо парт нер ству 
(ко ман дит ном дру штву) из Не мач ке ко је због свог 
по ре ског ста ту са у тој др жа ви ни је у мо гућ но сти да 
нам до ста ви по твр ду о ре зи дент но сти за парт нер ство 
као та кво (прав но ли це), већ са мо за сво је чла но ве 
(фи зич ка или прав на ли ца)?

Од го вор:
Под парт нер ством (енг. Part ner ship) под ра зу ме ва ју 

се ор тач ко дру штво (енг. Ge ne ral part ner ship) и ко ман-
дит но дру штво (енг. Li mi ted part ner ship).

С тим у ве зи, ука зу је мо на то да се у не ким др-
жа ва ма, укљу чу ју ћи и Ре пу бли ку Ср би ју, парт нер ство 
опо ре зу је као прав но ли це, тј. у скла ду са од ред ба ма 
од го ва ра ју ћег по ре за на до бит прав них ли ца (сход но 
ко јој чи ње ни ци те др жа ве из да ју по твр де о ре зи дент-
но сти за парт нер ство као прав но ли це).

Исто вре ме но, ме ђу тим, у не ким дру гим др жа-
ва ма, укљу чу ју ћи у кон крет ном слу ча ју и Не мач ку, 
ко ман дит но дру штво се опо ре зу је на тзв. фи скал но 
тран спа рен тан на чин, од но сно као дру штво ли ца – 
по слов ни ре зул тат дру штва ли ца при пи су је се њи хо вим 
чла но ви ма и ако су чла но ви фи зич ка ли ца, опо ре зу ју се 
по ре зом на до хо дак фи зич ких ли ца, од но сно ко ман ди-
тар  се, обич но, опо ре зу је лич но (као фи зич ко ли це) на 
свој удео у имо ви ни и до би ти ко ман дит ног дру штва.

У том слу ча ју, у ци љу при ме не од ре да ба УИ ДО 
са Не мач ком, нео п ход но је да сва ки по је ди нач ни ко-
ман ди тар, ре зи дент ном ис пла ти о цу ка ма те под не се 
до каз (по твр ду) о соп стве ној ре зи дент но сти Не мач ке.

С тим у ве зи, уко ли ко, у кон крет ном слу ча ју, сви 
ко ман ди та ри ни су ре зи ден ти Не мач ке, већ су не ки од 
њих ре зи ден ти др жа ва са ко ји ма Ре пу бли ка Ср би ја 
не ма за кљу чен уго вор о из бе га ва њу дво стру ког опо ре-
зи ва ња, сма тра мо да би ре зи дент ни ис пла ти лац ка ма те 
тре ба ло да по сту пи на сле де ћи на чин:

Уку пан из нос ка ма те тре ба ло би, про цен ту ал но, 
по де ли ти са бро јем ко ман ди та ра ко ји су пре зен то ва ли 

(ва лид ну) по твр ду о ре зи дент но сти Не мач ке а, за тим, 
на бру то из нос ка ма те ко ји се од но си на сва ког по је-
ди нач ног ко ман ди та ра при ме ни ти ре ше ње из Уго во ра 
(нео по ре зи ва ње ка ма те у Ре пу бли ци Ср би ји, што зна чи 
да пра во опо ре зи ва ња ка ма те при па да са мо Не мач кој).

По твр да о ре зи дент но сти стра ног ко ман дит ног 
или ор тач ког дру штва (парт нер ства) ко ја се у дру гим 
др жа ва ма опо ре зу ју као фи скал но тран спа рент на (не 
опо ре зу је се дру штво или парт нер ство као прав но 
ли це, већ њи хо ви чла но ви – ко ман ди та ри или парт-
не ри) гла си на чла но ве дру штва (ко ман ди та ре или 
парт не ре – фи зич ка или прав на ли ца)!

На исти на чин би тре ба ло по сту пи ти и у слу ча ју 
ко ман ди та ра ко ји су ре зи ден ти др жа ва са ко ји ма Ре-
пу бли ка Ср би ја не ма за кљу чен уго вор о из бе га ва њу 
дво стру ког опо ре зи ва ња, са том раз ли ком што би на 
бру то из нос (њи ма при па да ју ће ка ма те) тре ба ло при-
ме ни ти сто пу по ре за по од бит ку (15%) пред ви ђе ну 
чла ном 64. став 1. ЗПДГ.1,2,

На слич ну те му – опо ре зи ва ње при хо да парт нер-
ства – адво кат ске кан це ла ри је, са мо што је у пи та њу 
при ме на УИ ДО са Ве ли ком Бри та ни јом и Се ве р ном 
Ир ском, као и опо ре зи ва ње при хо да од „Са мо стал-
них лич них де лат но сти“ из чла на 14. Уго во ра, да то 
је ми шље ње Ми ни стар ства фи нан си ја број: 430-00-
00185/2017-04 од 28. ју ла 2017. го ди не у ко јем је, по ред 
оста лог, на ве де но:

„Одукупногизносанакнадекоју(формално)тре
баисплатитиАдвокатскојканцеларији,на82,03%
накнадекојасе(суштински)исплаћујекомандитарима
(физичкимлицима/адвокатимапартнеримауАдво
катскојканцеларији)закојеједостављена(валидна)
потврдаорезидентностиУједињеногКраљевства
ВеликеБританијеиСевернеИрске,требалобиприме
нитирешењеизСпоразума(неопорезивањенакнадеу
РепублициСрбијиштозначи,даправоопорезивања
накнаде,припадасамоУједињеномКраљевствуВелике
БританијеиСевернеИрске).Посебноуказујемо,даза
наведенопоступање,нијеодзначајаначин(проценат)
накојићесенаведенанакнада,даље,расподелити
свакомпојединачномкомандитару(физичкомлицу/
адвокату–партнерууАдвокатскојканцеларији).
Аналогноби,требалопоступитииуслучајупримене
уговораоизбегавањудвострукогопорезивањасадру
гимдржавамауговорницама(закоје,увашемзахтеву
ненаводитеконкретнеподатке).

Услучајукомандитара(физичкихлица/адво
катапартнерауАдвокатскојканцеларији)којису
резидентидржавасакојимаРепубликаСрбијанема
закљученуговороизбегавањудвострукогопорезива
ња(нерезидентиРепубликеСрбије)надеонакнаде

1 Ми шље ње Ми ни стар ства фи нан си ја број:430-01-454/2015-04 од 
11. фе бру а ра 2016. го ди не.

2 Пре ма нај но ви јим ин фор ма ци ја ма из Не мач ке, као и у скла ду 
са про пи си ма у тој др жа ви, од ре ђе ним вр ста ма парт нер ста ва 
(ко ја се, тре нут но, опо ре зу ју на прет ход но опи са ни „фи скал-
но тран спа рен тан на чин“), омо гу ће но је да, уз ис пу ње ње 
од го ва ра ју ћих усло ва, оп ти ра ју да бу ду опо ре зо ва ни као 
кор по ра ци је, од но сно прав на ли ца, у ко јем слу ча ју (он да) 
по твр да о ре зи дент но сти мо же би ти из да та за парт нер ство 
као прав но ли це.
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остваренрадомнатериторијиРепубликеСрбије
(уколикојетослучај)којисеисплаћујетимлицима,
требалобиприменитирешењеизчл.85.и86.ЗПДГ
(опорезивањестопомпорезапоодбиткуод20%на
основицукојучиниопорезивиприходкаобрутоприход
умањензанормиранетрошковаувисиниод20%).У
супротном,предметнанакнадакојанијеостварена
радомнатериторијиРепубликеСрбије,неподлеже
плаћањупорезанадоходакграђанасагласноЗПДГ.“

9. Недобитна организација  
као резидент (да или не)

Пи та ње:

1. Да ли се ре зи ден том, у сми слу чла на 2. За ко на 
о по ре зу на до бит прав них ли ца, сма тра не до бит на 
ор га ни за ци ја – спорт ски клуб ко ји је упи сан у ре ги
стар удру же ња, дру шта ва и са ве за у обла сти спор та 
код над ле жног ор га на?

2. Да ли је, у сми слу чла на 2. став 1. За ко на о 
по ре зу на до бит прав них ли ца, из да ва ње по твр де о 
ре зи дент но сти усло вље но ефек тив ном оба ве зом и 
пла ћа њем по ре за на до бит прав них ли ца или, сва ка 
не до бит на ор га ни за ци ја ис пу ња ва услов да се сма тра 
по ре ским ре зи ден том и по ре ским об ве зни ком јер 
под ле же опо ре зи ва њу у скла ду са од ред ба ма За ко на 
о по ре зу на до бит прав них ли ца?

3. Да ли по сто је дру га огра ни че ња или усло ви 
за не до бит не ор га ни за ци ја (спорт ски клуб) у ве зи са 
пра вом на при ба вља ње по твр де о ре зи дент но сти, 
осим усло ва ко ји ва же за сва прав на ли ца?

Од го вор:
1. Утвр ђи ва ње ста ту са ре зи ден та Ре пу бли ке Ср би-

је, за по тре бе при ме не до ма ћег по ре ског за ко но дав ства 
Ре пу бли ке Ср би је (да кле, ка да се ста тус ре зи ден та Ре пу-
бли ке Ср би је не утвр ђу је за по тре бе при ме не Уго во ра), 
у прак си се не вр ши на на чин да се по ре ском об ве зни ку 
из да је по себ на по твр да о ре зи дент но сти (као што је 
то слу чај ка да се ста тус ре зи ден та Ре пу бли ке Ср би је 
утвр ђу је за по тре бе при ме не Уго во ра – из да ва њем 
Обра сца ПОР-1, о чи јој са др жи ни, овом при ли ком, не-
ће мо го во ри ти), већ се ре зи дент ност Ре пу бли ке Ср би је 
це ни про стим утвр ђи ва њем ис пу ње но сти чи ње ни ца 
на ве де них у чл. 2. и 3. За ко на о по ре зу на до бит прав-
них ли ца, на осно ву ко јих над ле жни ор га ни По ре ске 
упра ве да ље по сту па ју у скла ду са За ко ном.

С тим у ве зи, не до бит на ор га ни за ци ја (у кон-
крет ном слу ча ју спорт ски клуб ко ји је упи сан у ре ги-
стар удру же ња, друш тaва и са ве за у обла сти спо р та 
код над ле жног ор га на) је, у сми слу чла на 2. За ко на о 
по ре зу на до бит прав них ли ца, по ре ски ре зи дент Ре пу-
бли ке Ср би је, у ко јој се на ла зи ње но ме сто ствар не 
упра ве и кон тро ле, СА МО уко ли ко је (у кон крет ном 
слу ча ју) као и уз пре зен то ва ње од го ва ра ју ћих до ка за, 
оства ри ла при ход про да јом про из во да на тр жи шту 
или вр ше њем услу га уз на кна ду – на ше раз у ме ва ње 
је, да је то, упра во, слу чај из ва ших пи та ња  (да је, у 
кон крет ном слу ча ју, спорт ски клуб оства рио не ки при-
ход на тр жи шту/у др жа ви са ко јом је у при ме ни УИ ДО 

или од ре зи ден та др жа ве са ко јом је у при ме ни УИ ДО), 
из ко јег раз ло га му је и по треб на по твр да о ре зи-
дент но сти, ка ко би у у др жа ви са ко јом је у при ме ни 
УИ ДО/др жа ви из во ра (као ре зи дент Ре пу бли ке Ср би је) 
у од но су на од но сни при ход, оства рио од го ва ра ју ће 
пра во из УИ ДО – по сле дич но, на ве де ном по ре ском 
об ве зни ку тре ба из да ти по твр ду о ре зи дент но сти. 

Утвр ђи ва ње и/или про ве ру на ве де ног (усло ва за 
утвр ђи ва ње ста ту са ре зи ден та Ре пу бли ке Ср би је, као 
и усло ва за из да ва ње по твр де о ре зи дент но сти) вр ши 
По ре ска упра ва.

2. Утвр ђи ва ње ста ту са ре зи ден та Ре пу бли ке Ср-
би је, као и (с тим у ве зи) из да ва ње по твр де о ре зи дент-
но сти, ни је усло вље но ефек тив ним пла ћа њем по ре за 
у Ре пу бли ци Ср би ји.

3. У скла ду са Пра вил ни ком 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 сти3, 
не по сто је по себ ни, у од но су на сва дру га прав на 
ли ца, усло ви или огра ни че ња за из да ва ње по твр де 
о ре зи дент но сти за не до бит не ор га ни за ци је (спорт ски 
клуб, у кон крет ном слу ча ју). 

10. Потврде о резидентности издате  
за временски период који претходи датуму  

издавања потврде 
(али не и за будући временски период)

Пи та ње:

У при ли ци смо да на шем по слов ном парт не ру 
из др жа ве са ко јом је у при ме ни УИ ДО (не за ви сно од 
то га да ли је, у кон крет ном слу ча ју, реч о фи зич ком 
или прав ном ли цу) ис пла ти мо при ход ко ји се опо ре
зу је по ре зом по од бит ку у скла ду са од го ва ра ју ћим 
од ред ба ма до ма ћег по ре ског за ко но дав ства.

С тим у ве зи, а у ци љу при ме не од ре да ба УИ ДО 
(опо ре зи ва ња од но сног при хо да бе ни фи ци ра ном 
сто пом по ре за по од бит ку или нео по ре зи ва ња у Ре
пу бли ци Ср би ји та ко оства ре ног при хо да) као је дан 
од усло ва (по ред, нпр., до ка за о ствар ном вла сни штву 
над при хо ди ма) за при ме ну од ре да ба УИ ДО, до ста вље
на нам је по твр да о ре зи дент но сти (из да та по чет ком 
фе бру а ра 2022. го ди не), али са ва жно шћу СА МО до 
кра ја прет ход ног ме се ца (у кон крет ном слу ча ју, СА МО 
за ја ну ар 2022. го ди не).

Ово уз, на вод но, обра зло же ње да над ле жни 
по ре ски ор га ни од но сне дру ге др жа ве уго вор ни це, 
по твр ду о ре зи дент но сти не из да ју за ду жи вре мен ски 
пе ри од (по себ но не за пе ри од на кон да ту ма из да ва
ња по твр де).

Има ју ћи у ви ду на ве де но, као и, по себ но, окол
ност да је у пи та њу наш ду го го ди шњи по слов ни парт
нер ко јем, то ком го ди не, у ви ше на вра та, тре ба да 
ис пла ти мо при ход, су о че ни смо са по тре бом да при
ли ком сва ке ис пла те при хо да (чак иа ко ис пла та сле ди 
не по сред но по чет ком на ред ног ме се ца – у од но су 
на прет ход ни ме сец, за ко ји је при ло же на по твр да 
о ре зи дент но сти) од не ре зи ден та, сва ки пут из но ва 

3 „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 80/2010 и 44/2018 – др. За кон.
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тра жи мо по твр ду о ре зи дент но сти (што нас умно го
ме успо ра ва у по сло ва њу, а не ре зи ден та, по на шем 
ми шље њу, из ла же не по треб ним и до дат ним тро шко
ви ма) или да, у не до ста ку по твр де о ре зи дент но сти, 
при ме ни мо од ред бе до ма ћег по ре ског за ко но дав ства 
(од но сно, не ре зи ден та ли ши мо мо гућ но сти ужи ва ња 
по год но сти из УИ ДО).

С об зи ром на из не то, мо ли мо за, ако је то мо гу ће, 
по твр ду ин фор ма ци је да над ле жни по ре ски ор га ни 
не ких др жа ва, по твр ду о ре зи дент но сти сво јих ре зи
де на та из да ју са мо са ро ком ва же њем за ме сец (или до 
кра ја ме се ца) ко ји прет хо ди да ту му из да ва ња по твр
де, од но сно ка ко да по сту пи мо ако при ход тре ба да 
ис пла ти мо по чет ком ме се ца (ко ји не по сред но сле ди 
ме сец у ко јем смо из вр ши ли прет ход ну/по след њу 
ис пла ту и за ко ји има мо бла го вре ме но до ста вље ну 
ва лид ну по твр ду о ре зи дент но сти) за ко ји у тре нут ку 
ис пла те ни је ре ал но оче ки ва ти да нам не ре зи дент 
до ста ви по твр ду о ре зи дент но сти?

Од го вор:
У не по сред ној елек трон ској ко му ни ка ци ји над-

ле жних екс пе ра та, до би је но је оба ве ште ње да не ке 
др жа ве по твр де о ре зи дент но сти сво јих ре зи де на та 
из да ју ис кљу чи во за прет ход ни пе ри од, у од но су на 
да тум из да ва ња по твр де, од но сно за пе ри од ко ји 
је „ис те као“, али не и за пе ри од, у од но су на да тум 
из да ва ња по твр де, ко ји још увек ни је на сту пио (од-
но сно, по твр да о ре зи дент но сти се не мо же из да ти 
за бу дућ ност, тј. уна пред).

Ово је из тог раз ло га што по ре ски об ве зник ре зи-
дент ност (за по тре бе УИ ДО – прим. Д.Д.) сво је ма тич не 
др жа ве, у то ку го ди не мо же да про ме ни.

У су прот ном, од но сно ка да би по твр ду о ре зи-
дент но сти би ло мо гу ће из да ти и за бу ду ћи (у од но су на 
да тум из да ва ња по твр де) пе ри од, а по ре ски об ве зник 
(по сту па ју ћи на про пи си ма до зво љен на чин – прим. 
Д.Д. ) ви ше ни је ре зи дент др жа ве чи ји је ор ган из дао 
по твр ду (због че га на ве де на по твр да ни је ва лид на, 
од но сно не од ра жа ва чи ње нич но ста ње), од но сну 
др жа ву би мо гао до ве сти у не при јат ну си ту а ци ју, у 
ко јој би јој дру га др жа ва уго вор ни ца (у кон крет ном 
слу ча ју, Ре пу бли ка Ср би ја – прим. Д.Д.) са пра вом 
мо гла при го во ри ти да ко рект но не при ме њу је и не 
ту ма чи од ред бе УИ ДО – прим. Д.Д. .

Има ју ћи у ви ду на ве де но, по твр да о ре зи дент но-
сти ко ја је из да та, нпр., у апри лу 2022. го ди не, али у 
ко јој се из ри чи то на во ди да ва жи за март 2022. го ди не, 
над ле жни по ре ски ор га ни Ре пу бли ке Ср би је (по на-
шем ми шље њу) тре ба ло би да при хва те као ва лид ну 
и да с тим у ве зи не ре зи ден ту омо гу ће „ужи ва ње по-
год но сти“ из УИ ДО са мо за при ход ис пла ћен у мар ту 
2022. го ди не, али не и за при ход ко ји је ис пла ћен или 
ко ји ће би ти ис пла ћен у бу ду ћем (у од но су на да тум 
из да ва ња по твр де) пе ри о ду – нпр. у апри лу, ма ју, ју ну 
... 2022. го ди не (за све ове бу ду ће ис пла те нео п ход но 
је обез бе ди ти но ву по твр ду о ре зи дент но сти у ко јој 
се да тум ва же ња по твр де по кла па са ме се цом у ко јем 
је из вр ше на ис пла та – или је по твр да из да та у ме се цу 
ко ји не по сред но сле ди ме се цу у ко јем је из вр ше на 

ис пла та, а у по твр ди се из ри чи то на во ди да ва жи за 
ме сец у ко јем је из вр ше на ис пла та).

У су прот ном, од но сно, ако се да тум ва же ња по-
твр де не по кла па са да ту мом ис пла те при хо да, по твр да 
ни је из да та у ме се цу у ко јем је из вр ше на ис пла та или 
је у по твр ди из ри чи то на ве де но да се од но си на не ки 
дру ги пе ри од а не на пе ри од у ко јем је из вр ше на ис-
пла та, до ма ћи ис пла ти лац при хо да тре ба да при ме ни 
од го ва ра ју ће од ред бе до ма ћег по ре ског за ко но дав ства 
а не, од ред бе УИ ДО, са на по ме ном да се у слу ча ју 
на кнад ног до ста вља ња ва лид не по твр де о ре зи дент-
но сти, на кон ис пла те при хо да и с тим у ве зи при ме не 
од ре да ба до ма ћег по ре ског за ко но дав ства а не од ре да ба 
УИ ДО, при ме њу ју од го ва ра ју ће од ред бе до ма ћег по-
ре ског за ко но дав ства ко је се од но се на по вра ћај ви ше 
пла ће ног по ре за.

11. Потврда о резидентности која гласи  
на власника пружаоца услуга  

а не на пружаоца услуга (предузетника)

Пи та ње: 

У при ли ци смо да ис пла ћу је мо при хо де по уго
во ру за услу ге про дук ци је ме диј ских са др жа ја ко је се 
вр ше у ино стран ству (уго вор је за кљу чен са пру жа
о цем услу га ко ји у Хо лан ди ји оба вља ре ги стро ва ну 
при вред ну де лат ност као пред у зет ник и ко ји је, као 
та кав, упи сан у при вред ном ре ги стру над ле жног ор
га на у Хо лан ди ји – При вред ној ко мо ри Хо лан ди је уз, 
по ред оста лог, на во ђе ње име на и пре зи ме на фи зич ког 
ли ца као вла сни ка).

С тим у ве зи, над ле жни по ре ски ор ган Хо лан ди је 
је, на зах тев вла сни ка (фи зич ког ли ца) пру жа о ца услу га 
из дао по твр ду о ре зи дент но сти (на про пи са ном ПОР 
 2 обра сцу Ре пу бли ке Ср би је) да је од но сно фи зич ко 
ли це ре зи дент Хо лан ди је (са исто вет ном адре сом, 
као и адре сом на ко јој је упи са на и адре са пру-
жа о ца услу га).

Исто вре ме но је исти над ле жни по ре ски ор ган 
Хо лан ди је на зах тев вла сни ка (фи зич ког ли ца) пру
жа о ца услу га, по твр дио да од но сно фи зич ко ли це 
по слу је под на зи вом пру жа о ца услу га, ко ји (на зив) 
овом при ли ком, не ће мо на во ди ти.

С об зи ром на из не то и бу ду ћи да по пу ње ни 
ПОР2 обра зац гла си на име и пре зи ме фи зич ког ли ца 
(вла сни ка пру жа о ца услу га) а уго вор и ра чу ни гла се 
на пру жа о ца услу га (што је, на осно ву до ка за ко је 
при ла же мо, ре ги стро ва на при вред на де лат ност пред
у зет ни ка, од но сно фи зич ког ли ца – вла сни ка пру жа о ца 
услу га), мо ли мо за по твр ду или не ги ра ње ва лид но сти 
на ве де не по твр де о ре зи дент но сти из да те на про пи
са ном ПОР2 обра сцу Ре пу бли ке Ср би је (до дат но, да 
ли се из да ва лац фак ту ре, пру жа лац услу га, од но сно 
ње гов вла сник на ко га гла си по твр да о ре зи дент но
сти мо же сма тра ти ствар ним вла сни ком при хо да)?

Дру га чи је ре че но, да ли у слу ча ју по тврд ног од
го во ра на по ста вље на пи та ња, ис пла ти лац при хо да 
мо же при ме ни ти сто пу по ре за по од бит ку (на ау тор
ске на кна де – прим. Д.Д.) пред ви ђе ну у уго во ру о из
бе га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња са Хо лан ди јом?
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Од го вор:
Има ју ћи у ви ду на ве де но, оба ве шта ва мо вас о 

сле де ћем:
У сми слу чла на 40. став 1. За ко на о по ре зу на до-

бит прав них ли ца („Слу жбе ни гла сник РСˮ, бр. 25/01 
... 118/21 - у да љем тек сту: За кон) 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 
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. 
За ко на, на кна да од ау тор ског и срод них пра ва и пра-
ва ин ду стриј ске сво ји не, ка ма та, на кна да од за ку па и 
под за ку па по крет них ства ри на те ри то ри ји Ре пу бли ке, 
на кна да од услу га ис тра жи ва ња тр жи шта, ра чу но-
вод стве них и ре ви зор ских услу га и дру гих услу га из 
обла сти прав ног и по слов ног са ве то ва ња, не за ви сно 
од ме ста њи хо вог пру жа ња или ко ри шће ња, од но сно 
ме ста где ће би ти пру же не или ко ри шће не.

У сми слу чла на 40а ст. 1. и 2. За ко на, код об ра чу на 
по ре за по од бит ку на при хо де не ре зи ден та, ис пла ти-
лац при хо да при ме њу је од ред бе уго во ра о из бе га ва њу 
дво стру ког опо ре зи ва ња, под усло вом да не ре зи дент 
до ка же ста тус ре зи ден та др жа ве са ко јом је Ре пу бли ка 
за кљу чи ла уго вор о из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи-
ва ња, као и да до ка же да је ствар ни вла сник при хо да, 
при че му 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, у скла ду са 
за ко ном ко јим се уре ђу ју по ре ски по сту пак и по ре ска 
ад ми ни стра ци ја.

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 (ПОР-2 обра сцу – прим. Д.Д.) 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 Хо лан ди је).

Из ме ђу Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке 
Ју го сла ви је и Кра ље ви не Хо лан ди 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 
(у да љем тек сту: Уго вор) ко ји се при ме њу је од 1. 1. 
1984. го ди не.

Уго вор се при ме њу је 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 Кра ље ви не 
Хо лан ди је.

Уго вор је, са по чет ком при ме не од 1. 1. 2020. го ди-
не, из ме њен 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 – у да љем тек сту: Мул ти ла те рал на 
кон вен ци ја  („Слу жбе ни гла сник РС – Ме ђу на род ни 
уго во ри“, број 3/18).

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.“ 

Има ју ћи у ви ду на ве де но, као и, по себ но, на кон 
уви да у до ста вље ни ПОР-2 обра зац по пу њен и ове-
рен од стра не над ле жног ор га на Хо лан ди је, уо чи ли 
смо да је на ње му ви дљив (до дат) грб Хо лан ди је, 
из ко јег раз ло га исти не мо же би ти при хва тљив.

С тим у ве зи, ал тер на ти ва је:
– да по твр да о ре зи дент но сти по но во бу де из да-

та на про пи са ном ПОР-2 обра сцу Ре пу бли ке Ср би је 
(овај пут, без ика квог до да ва ња или ме ња ња ње го ве 
фор ме или са др жа ја); 

или
– да по твр да о ре зи дент но сти бу де из да та на 

про пи са ном обра сцу Хо лан ди је (под ра зу ме ва се, уз 
пре зен то ва ње ње ног ове ре ног пре во да на срп ски је зик).

Уко ли ко се по твр да о ре зи ден то сти из да је на 
про пи са ном обра сцу Хо лан ди је, су ве ре но је пра во 
над ле жног ор га на Хо лан ди је да, по свом на хо ђе њу, 
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 об зи ром на из не то, пре ма на шем ми шље њу, 
би ло би бо ље (ко ри сни је – у сми слу из бе га ва ња мо гућ-
но сти за евен ту ал но „спо ре ње“ са над ле жним ор га ни ма 
По ре ске упра ве) да по твр да о ре зи дент но сти гла си 
на из да ва о ца ра чу на (пру жа о ца услу га, ко ји у Хо лан-
ди ји оба вља ре ги стро ва ну при вред ну де лат ност као 
пред у зет ник и ко ји је, као та кав, упи сан у при вред ном 
ре ги стру над ле жног ор га на у Хо лан ди ји – При вред ној 
ко мо ри Хо лан ди је), а не да по твр да о ре зи дент но сти 
гла си на ње го вог вла сни ка (фи зич ко ли це).

Исто вре ме но, као и у не до стат ку до дат них ин фор-
ма ци ја ко је би нам ука зи ва ле на мо гу ћу зло у по тре бу, 
од но сно на ме ру из бе га ва ња пла ћа ња ду жног по ре за 
за чи је утвр ђи ва ње је над ле жна По ре ска упра ва, сма-
тра мо да и до дат но по ја шње ње, тј. до ку мен та ци ја ко ја 
је на зах тев вла сни ка (фи зич ког ли ца) из да та од над-
ле жног ор га на Хо лан ди је, да од но сно фи зич ко ли це, 
као кон крет ни пру жа лац услу га, по слу је под од ре ђе-
ним на зи вом (ко ји, ка ко је прет ход но на ве де но, овом 
при ли ком не ће мо на во ди ти) мо же би ти од ко ри сти 
за до но ше ње ко нач не од лу ке о ва лид но сти по твр де о 
ре зи дент но сти (би ло да је она из да та на про пи са ном 
ПОР-2 обра сцу Ре пу бли ке Ср би је, би ло на про пи са-
ном обра сцу Хо лан ди је) – исто ва жи и за  утвр ђи ва ња 
ста ту са ствар ног вла сни ка.

На ве де но је са гла сно са на че лом фак ти ци те та из 
чла на 9. За ко на о по ре ском по ступ ку и по ре ској ад-
ми ни стра ци ји (од но сно, у ци љу утвр ђи ва ња су шти не 
од но сне тран сак ци је).

Ко нач но, уко ли ко По ре ска упра ва, и по ред све га, 
из ра зи сум њу у ве ро до стој ност при ло же не до ку мен-
та ци је, иста се мо же про ве ри ти код над ле жног ор га на 
Хо лан ди је – ово уз по зив на од го ва ра ју ћи члан Уго во ра 
ко ји се од но си на Раз ме ну оба ве ште ња (што, та ко ђе, 
спа да у над ле жност По ре ске упра ве).
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12. Потврда о резидентности НР Кине

Пи та ње:

У при ли ци смо да ис пла ти мо при ход на шем ду
го го ди шњем по слов ном парт не ру из Ки не.

С тим у ве зи, на на шу мол бу да нам парт нер (у 
ци љу при ме не од го ва ра ју ћих од ре да ба УИ ДО ко је су, 
по ње га, по вољ ни је не го од ред бе до ма ћег по ре ског 
за ко но дав ства Ре пу бли ке Ср би је) до ста ви ва лид ну 
по твр ду о ре зи дент но сти на обра сцу ко ји из да ју над
ле жни ор га ни Ки не (ово ако над ле жни ор га ни Ки не 
ни су у мо гућ но сти да по твр ду о ре зи дент но сти из да ју 
на про пи са ном обра сцу Ре пу бли ке Ср би је) до би ли смо 
ин фор ма ци ју да је у Ки ни по твр ду о ре зи дент но сти 
мо гу ће до би ти тек по ло ви ном го ди не, што, пре ма на
шем раз у ме ва њу, у прак си зна чи да за при хо де ко је 
ис пла ћу је мо (или ко је смо ис пла ти ли) пре кра ја, нпр., 
ју на 2022. го ди не (нпр. у пр вих 6 ме се ци 2022. го ди не), 
не мо же мо при ме ни ти од го ва ра ју ће од ред бе УИ ДО.

Мо ли мо за по твр ду или, што би за нас као и за 
на шег ки не ског парт не ра би ло по вољ ни је – де ман ти 
на шег прет ход но на ве де ног раз у ме ва ња, од но сно 
за су ге сти је ка ко да по сту пи мо у сва ком прет ход но 
опи са ном кон крет ном слу ча ју?

Од го вор:
Сход но од го ва ра ју ћим од ред ба ма чла на 107а ст. 1. 

и 3. За ко на о по ре зу на до хо дак гра ђа на („Слу жбе ни гла-
сник РС“, бр. 24/01, ... и 153/20 – у да љем тек сту: ЗПДГ) 
и чла на 40а ст. 1. и 3. 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 – у 
да љем тек сту: ЗПДПЛ), по ред оста лог, при ли ком об ра чу на 
по ре за по од бит ку на при хо де не ре зи ден та (у кон крет-
ном слу ча ју, ре зи ден та Ки не – прим. Д.Д.) ис пла ти лац 
при хо да при ме њу је од ред бе уго во ра о из бе га ва њу дво-
стру ког опо ре зи ва ња, под усло вом да не ре зи дент до ка же 
ста тус ре зи ден та др жа ве са ко јом је Ср би ја (у ЗПДПЛ: 
Ре пу бли ка – прим. Д.Д.) за кљу чи ла уго вор о из бе га ва њу 
дво стру ког опо ре зи ва ња.

Ако ис пла ти лац при хо да при ме ни од ред бе уго во ра 
о из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња, а ни је ис пу њен 
прет ход ни услов (у кон крет ном слу ча ју, ни је му до ста-
вље на по твр да о ре зи дент но сти Ки не – прим. Д.Д.), што 
за по сле ди цу има ма ње пла ћен из нос по ре за 4, ду жан је да 
пла ти раз ли ку из ме ђу пла ће ног по ре за и ду го ва ног по ре за.

Из на ве де ног про из ла зи да до ма ћи ис пла ти лац 
при хо да ко јем у тре нут ку ис пла те при хо да не ре зи ден-
ту (ре зи ден ту Ки не) због (ка ко на во ди те) уну тра шње 
прак се у Ки ни 5, ни је до ста вље на по твр да о ре зи дент-
но сти (као и уз ува жа ва ње раз ло га та квог по сту па ња 
над ле жних ор га на Ки не) ни је овла шћен да при ме ни 

4 За то што је при ме ње на ни жа сто па по ре за по од бит ку пред ви ђе на 
УИ ДО или за то што je по рез, сход но од го вар ју ћим од ред ба ма 
УИ ДО, у Ср би ји тре ба ло да се пла ти (а ни је уоп ште пла ћен).

5 Су штин ски слич не ин фор ма ци ја (у сми слу не мо гућ но сти до би ја-
ња по твр де о ре зи дент но сти пре, нпр., кра ја ју на те ку ће го ди не) 
сво је вре ме но су до би је не не по сред но од об ве зни ка и ка да је у 
пи та њу по сту па ње над ле жних ор га на у не ким дру гим др жа ва ма 
са ко јим је за кљу чен УИ ДО (нпр. Сло вач кој).

од го ва ра ју ће од ред бе УИ ДО ко је су за не ре зи ден та 
(ре зи ден та Ки не) по вољ ни је не го што су то од ред бе 
до ма ћег по ре ског за ко но дав ства Ре пу бли ке Ср би је.

С тим у ве зи (као и у ци љу омо гу ћа ва ња не ре зи-
ден ти ма – ре зи ден ти ма др жа ва са ко ји ма је за кљу чен 
УИ ДО – у кон крет ном слу ча ју, ре зи ден ти ма Ки не 
ужи ва ња по год но сти из УИ ДО) по себ но на по ми ње-
мо да се у слу ча ју на кнад ног до ста вља ња ва лид не 
по твр де о ре зи дент но сти, при ме њу ју од го ва ра ју ће 
од ред бе ЗПДГ, ЗПДПЛ и За ко на о по ре ском по ступ ку 
и по ре ској ад ми ни стра ци ји ко ји се од но се на по вра ћај 
ви ше пла ће ног по ре за.

Има ју ћи у ви ду на ве де но, од но сно прак тич не „про-
бле ме“ и ди ле ме са ко ји ма се, у ве зи са по твр да ма о 
ре зи дент но сти из да тим на обра сци ма дру гих др жа ва 
уго вор ни ца (др жа ва са ко јим је у при ме ни УИ ДО) по 
њи хо вом ви ђе њу (она ко ка ко су из ло же ни у на пред 
на ве де ним пи та њи ма) су сре ћу по ре ски об ве зни ци (до-
ма ћи ис пла ти о ци при хо да) и по себ но не ре зи дент ни 
оства ри о ци при хо да, и овом при ли ком по на вља мо ви ше 
пу та ис ка зан лич ни став ау то ра од го во ра на прет ход на 
пи та ња (ко ји ни је у су прот но сти са свет ском прак сом 
по овом пи та њу – на про тив) о за ла га њу за ре ше ње ко је 
би пред ви ђа ло да се ста тус ре зи ден та др жа ве са ко јом 
је за кљу чен УИ ДО до ка зу је, ис кљу чи во, на про пи са ном 
обра сцу Ре пу бли ке Ср би је6.

При ме ном на ве де ног ре ше ња, умно го ме би се пре ва-
зи шли прет ход но опи са ни „про бле ми“ ко ји се од но се на 
при ба вља ње по твр да о ре зи дент но сти на обра сци ма ко је 
про пи су ју над ле жни ор га ни дру гих др жа ва уго вор ни ца (а 
за ко је, са да ва же ће, ре ше ње су се на од го ва ра ју ћи на чин, 
за ла га ли и – по на шем ми шље њу, не до вољ но ар гу мен то-
ва но – број ни до ма ћи ис пла ти о ци при хо да, ве ро ват но, и 
под ути ца јем не ре зи дент них при ма о ца при хо да).

Чи ни нам се да је про тек вре ме на по ка зао да њи хо ви 
том при ли ком на во ђе ни ар гу мен ти ни су у пот пу но сти 
би ли оправ да ни.

Ме ђу тим, по себ но тре ба обра ти ти па жњу на чи-
ње ни цу да у овом тре нут ку (у скла ду са ре ше њи ма 
из чла на 159а став 1. За ко на о по ре ском по ступ ку и 
по ре ској ад ми ни стра ци ји) 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 мо же до ка за ти и 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, су ге ри ше мо 
да се при ли ком ди ле ме ка ко, у сва ком кон крет ном 
слу ча ју, ис прав но по сту пи ти, има ју у ви ду прет ход ни 
од го во ри на по ста вље на пи та ња.

6  Ово, по ред оста лог, за то што про пи са ни обра зац сва ке др жа ве 
уго вор ни це (РепубликеСрбије,уконкретномслучају) пред ста вља 
име и пре зи ме те др жа ве у ма те ри ји из бе га ва ња ме ђу на род ног 
дво стру ког опо ре зи ва ња и до каз ње ног раз у ме ва ња и по све-
ће но сти овој (уданашњевреме) ви ше не го ак ту ел ној по ре ској 
те ми (уз,посебнунапомену,даданасусвету,посебнокадасуу
питањуземљеуразвојуукојеспадаиРепубликаСрбија,није
великибројдржавакојеимајусопственимоделобрасцапотвр
деорезидентностиукључујућииобразацкојимседоказује
статусрезидентадругедржавеуговорницешто,Републици
Србији,свакако,требадаимпонује).



 

ПРАВО НА ПРЕКЊИЖАВАЊЕ ВИШЕ  
ИЛИ ПОГРЕШНО УПЛАћЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА  

И ЗАСТАРЕЛОСТ ПРАВА НА ПРЕКЊИЖАВАЊЕ

Пра во на по вра ћај и прек њи жа ва ње по ре за и 
спо ред них по ре ских да ва ња уре ђе но је сле де ћим про-
пи си ма:

– чла ном 10. став 2. 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 – у да љем тек сту: ЗПППА);

– чла ном 60. За ко на о бу џет ском си сте му („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 54/09, 73/10, 93/12, ... и 118/21);

– чла ном 52. 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);

– чл. 268. до 270. Пра вил ни ка о порезу на додату 
вредност („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 37/21, ... и 59/22).

У скла ду са чла ном 10. став 2. За ко на о по ре ском 
по ступ ку и по ре ској ад ми ни стра ци ји, фи зич ко, од но-
сно прав но ли це има пра во:

1) на по вра ћај ви ше или по гре шно на пла ће ног 
по ре за, од но сно спо ред них по ре ских да ва ња, као и на 
по вра ћај по ре за, ка да је то дру гим по ре ским за ко ном 
пред ви ђе но;

2) на по ре ску ре фак ци ју;
3) да ко ри сти по ре ски кре дит у од но су на по ре-

ску оба ве зу, од но сно оба ве зу по осно ву спо ред них 
по ре ских да ва ња;

4) да ко ри сти ви ше и по гре шно упла ћен по-
рез, од но сно спо ред на по ре ска да ва ња за на ми ре ње 
до спе лих оба ве за по дру гом осно ву, пу тем прек њи-
жа ва ња. 

Пре ма то ме, чла ном 10. став 2. тач ка 4) ЗПППА 
да то је пра во по ре ском об ве зни ку да по гре шно 
упла ће ни по рез или спо ред на по ре ска да ва ња мо-
же да ко ри сти за на ми ре ње до спе лих оба ве за по 
дру гом осно ву, од но сно по свим вр ста ма јав них 
при хо да за ко је има до спе лу, а не из ми ре ну оба ве зу 
(по рез по од бит ку, ПДВ, по рез на до бит, по рез на 
имо ви ну, по рез на пре нос ап со лут них пра ва и све 
дру ге оба ве зе јав них при хо да). На при мер, по ре ски 

об ве зник има пре пла ће ну оба ве зу по ре за на до бит 
пред у зе ћа, као и до спе лу не из ми ре ну оба ве зу по ре за 
на до да ту вред ност. У овом слу ча ју по ре ски об ве зник 
мо же да тра жи од по ре ског ор га на код ко јег се во ди као 
по ре ски об ве зник да прек њи жи пре пла ће ну оба ве зу 
по ре за на до бит на не из ми ре ну до спе лу оба ве зу по-
ре за на до да ту вред ност у ви си ни пре пла ће не оба ве зе 
по ре за на до бит.

Прек њи жа ва ње пред ста вља по вра ћај ви ше или 
по гре шно упла ће них сред ста ва са јед ног уплат ног ра-
чу на, уз исто вре ме ну упла ту на дру ги уплат ни ра чун. 
Услов за прек њи жа ва ње је да по сто ји пре пла та на 
ра чу ну на те рет којег се вр ши пре нос сред ста ва и дуг 
на ра чу ну у ко рист којег се вр ши пре нос сред ста ва.

Ако прав но ли це од лу чи да тра жи по вра ћај ви ше 
или по гре шно пла ће ног по ре за, од но сно на ми ре ње 
до спе лих оба ве за по дру гом осно ву пу тем прек њи жа-
ва ња по ре за, По ре ска упра ва оба ве зна је да по зах те ву 
по ре ског об ве зни ка до не се ре ше ње без од ла га ња, и то 
нај ка сни је у ро ку од 15 да на од да на при је ма зах-
те ва, ако по ре ским за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но 
(члан 10. став 3).

1. Дан плаћања пореза путем прекњижавања
Да тум на ко ји се вр ши прек њи жа ва ње про пи са но 

је од ред бом чла на 68. став 4–6. ЗПППА.
Ако по ре ски об ве зник под не се зах тев за пла ћа-

ње по ре за пу тем прек њи жа ва ња, да ном пла ћа ња 
по ре за сма тра се:

1) дан на ко ји је до спео по рез ко ји се пла ћа 
пу тем прек њи жа ва ња, ако на тај дан по сто ји ви ше 
пла ће ни по рез по дру гом осно ву, или

2) дан на ко ји је по рез по дру гом осно ву пла ћен 
у из но су ве ћем од ду го ва ног, ако је по рез ко ји се 
пла ћа пу тем прек њи жа ва ња ра ни је до спео.

Дан пла ћа ња по ре за од ре ђу је се на осно ву 
чи ње нич ног ста ња на дан од лу чи ва ња по зах те ву.
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Дан на ко ји је по рез на до да ту вред ност пла ћен у 
из но су ве ћем од ду го ва ног у сми слу чла на 68. став 4. 
ЗППА је дан на ко ји по ре ски об ве зник има пра во да 
под не се зах тев за по вра ћај не ис ко ри шће ног из но са 
по ре ског кре ди та у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је 
по рез на до да ту вред ност. У скла ду са чла ном 52. став 
3. За ко на о ПДВ, по ре ски об ве зник мо же да тра жи 
по вра ћај не ис ко ри шће ног из но са по ре ског кре ди та 
под но ше њем зах те ва, нај ра ни је ис те ком ро ка за под-
но ше ње по ре ске при ја ве за те ку ћи по ре ски пе ри од.

Значи, без об зи ра на дан до но ше ња ре ше ња, 
прек њи жа ва ње се вр ши:

1) На дан на стан ка по ре ске оба ве зе, ако смо на 
тај дан има ли пре пла ту на дру гом ра чу ну са ко јег 
се зах те ва прек њи жа ва ње.

При мер: 

По ре ски об ве зник има пре пла ту на ра чу ну по ре
за на до бит на дан 30. 08. 2022. го ди не. На дан 15. 09. 
има про књи же ну оба ве зу за по рез на до да ту вред
ност ко ју ни је из ми рио. Да на 20.09. под но си зах тев за 
прек њи жа ва ње са ра чу на по ре за на до бит на ра чун 
по ре за на до да ту вред ност, о че му По ре ска упра ва 
до но си ре ше ње 25.09. текуће го ди не. Без об зи ра на 
да тум до но ше ња решења, По ре ска упра ва је ду жна 
да прек њи жа ва ње са ра чу на по ре за на до бит на ра
чун по ре за на до да ту вред ност из вр ши под да ту мом 
15.09. текуће го ди не, јер је на тај да тум већ по сто ја
ла пре пла та на ра чу ну по ре за на до бит са ко јег се 
зах те ва прек њи жа ва ње. Ако је од мо мен та на стан ка 
по ре ске оба ве зе до до но ше ња ре ше ња о прек њи
жа ва њу за ра чу на та за те зна ка ма та, По ре ска упра ва 
ду жна је да ту ка ма ту стор ни ра јер не ма осно ва за 
об ра чун ка ма те. На и ме, по ре ска оба ве за на ста ла је 
15.09. текуће године, а сма тра се да је дан пла ћа ња 
пу тем прек њи жа ва ња та ко ђе 15.09. текуће го ди не, 
та ко да, у ства ри, ни је би ло ка шње ња у из ми ри ва њу 
по ре ске оба ве зе. 

2) На дан када је на ра чу ну са ко јег се зах те ва 
прек њи жа ва ње на ста ла пре пла та, ако је по ре ска оба-
ве за на ра чу ну на ко ји се вр ши прек њи жа ва ње на ста ла 
пре то га да на.

При мер: 

По ре ска оба ве за по осно ву по ре за на до да ту 
вред ност у из но су од 100.000 ди на ра на ста ла је 15.09. 
2022. го ди не и об ве зник је про пу стио да је из ми ри у 
про пи са ном ро ку. На дан 17.10. 2022. го ди не, на име 
по ре за на добит гре шком је упла ћен из нос од 500.000 
уме сто из но са од 50.000, чи ме је на тај дан на том ра чу
ну ство ре на пре пла та од 450.000 ди на ра. 20.10. 2022. 
го ди не под но си се зах тев за прек њи жа ва ње са ра чу на 
по ре за на добит на ра чун по ре за на до да ту вред ност. 
По ре ска упра ва до но си ре ше ње 28.10. 2022. и прек
њи жа ва ње се вр ши под да тумом 17.10. 2022. го ди не, 
а об ве зни ку се об ра чу на ва ка ма та за пе ри од од 15.09. 
2022. до 17.10. 2022. го ди не. Камата је обрачуната зато 
што од 15. 09. 2022. године до 17.10.2022. године није 
било преплате на рачунима јавних прихода.

У ова квим си ту а ци ја ма са ве ту је мо об ве зни ке 
да са ми из ра чу на ју ка ма ту за пе ри од доц ње (од да на 
на стан ка по ре ске оба ве зе на јед ном ра чу ну до да на 
ја вља ња пре пла те на дру гом ра чу ну) и да зах те вају 
прек њи жа ва ње не пла ће ног из но са за јед но са об ра чу-
на том ка ма том. 

Та ко ђе, ако се зах те ва прек њи жа ва ње са ра чу на 
по ре за на до да ту вред ност на не ки дру ги ра чун, мо ра 
се има ти у ви ду то да се у овом слу ча ју сма тра да по-
сто ји пре пла та тек на дан на ко ји по ре ски об ве зник има 
пра во да под не се зах тев за по вра ћај не ис ко ри шће ног 
из но са по ре ског кре ди та у скла ду са За ко ном о ПДВ.

2. Прекњижавање пореске обавезе
Да би по ре ски об ве зник оства рио прек њи жа ва-

ње ви ше пла ће них по ре за по треб но је:
1) да по ре ски об ве зник има еви ден ти ра ну 

пре пла ту (ви ше пла ћен по рез) на јед ном ра чу ну;
2) да по ре ски об ве зник има еви ден ти ра ну до-

спе лу оба ве зу на дру гом ра чу ну;
3) да по ре ски об ве зник под не се Зах тев за прек-

њи жа ва ње, и
4) да По ре ска упра ва до не се ре ше ње о прек-

њи жа ва њу.
Раз ло зи ко ји до во де до то га да на јед ном ра чу ну 

бу де ис ка за на пре пла та а на дру гом не из ми ре на оба ве за 
– по ред пре пла та ко је на ста ју услед то га што је об ра чу-
нат ма њи по рез не го што је пла ћен у ви ду акон та ци ја 
и слич но, пре пла та се углав ном ја вља услед гре ша ка: 
упла та на по гре шан ра чун јав них при хо да, упла та по-
гре шног из но са, упла та из вр ше на на по гре шну ши фру 
оп шти не или на по гре шан ПИБ и та ко да ље. Без об зи ра 
на раз лог на стан ка пре пла те, об ве зник мо же под не ти 
зах тев за прек њи жа ва ње.

2.1.Подношењезахтевазапрекњижавање
Од вр сте гре ша ка за ви си и вр ста зах те ва за прек-

њи жа ва ње:
 У си сте му об је ди ње не на пла те, Зах тев за прек-

њи жа ва ње под но си се за сле де ће слу ча је ве:
– ако је упла та из вр ше на на по гре шан БОП, 

по ре ски об ве зник под но си зах тев за прек њи жа ва ње 
са јед ног БОП-а на дру ги БОП;

– зах тев за прек њи жа ва ње са ра чу на об је ди ње-
не на пла те на ра чу не јав них при хо да и – са ра чу на 
јав них при хо да на ра чун об је ди ње не на пла те.

Ми ни стар ство фи нан си ја – По ре ска упра ва Цен-
тра ла да ло је Ин струк ци ју о по сту па њу ор га ни за ци о них 
је ди ни ца По ре ске упра ве по зах те ви ма за по вра ћај/
прек њи жа ва ње по ре за по од бит ку у си сте му об је ди-
ње не на пла те.

У си сте му об је ди ње не на пла те мо гу ћи су сле де-
ћи слу ча је ви:

– по вра ћај ви ше пла ће ног јав ног при хо да са 
ра чу на 840-4848-37 – Об је ди ње на на пла та по ре за и 
до при но са на по слов ни ра чун по ре ског об ве зни ка;

– прек њи жа ва ње у ко рист и на те рет ра чу на 
840-4848-37 са јед ног БОП-а на дру ги БОП;
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– прек њи жа ва ње на те рет ра чу на 840-4848-37, 
а у ко рист ра чу на за упла ту јав них при хо да гру пе 
843 кла се 7 конт ног окви ра Бу џет ског си сте ма;

– прек њи жа ва ње у ко рист ра чу на 840-4848-37, 
а на те рет ра чу на за упла ту јав них при хо да гру пе 
843 кла се 7 конт ног окви ра Бу џет ског си сте ма, без 
пра ва на сто р но кaмате на ду гов ном БОП; 

– прек њи жа ва ње у ко рист ра чу на 840-4848-37, 
а на те рет ра чу на за упла ту јав них при хо да гру пе 
843 кла се 7 конт ног окви ра Бу џет ског си сте ма са 
пра вом на сто р но ка ма те на ду гов ном БОП због 
по гре шне упла те на уплат не ра чу не јав них при хо да.

У за ви сно сти од вр сте гре шке и вр сте јав них 
при хо да ко ји су препла ће ни, за ви си ко јој се ор га ни-
за ци о ној је ди ни ци По ре ске упра ве (ЦВПО, фи ли ја ла, 
екс по зи ту ра) под но си зах тев за прек њи жа ва ње.

Уко ли ко је упла та из вр ше на на уплат не ра чу не 
по ре за на до бит, ак ци за, по ре за и до при но са по од-
бит ку и го ди шњег по ре за на до хо дак гра ђа на, зах тев 
за прек њи жа ва ње са јед ног уплат ног ра чу на на дру ги 
уплат ни ра чун, са јед не ши фре оп шти не на дру гу ши-
фру оп шти не и са јед ног ПИ Б-а на дру ги ПИБ под но си 
се фи ли ја ли/екс по зи ту ри Пореске упреве пре ма се ди-
шту или ме сту пре би ва ли шта по ре ског об ве зни ка.

Ако је упла та из вр ше на на уплат не ра чу не по ре за 
на имо ви ну прав них ли ца, зах тев за прек њи жа ва ње 
са јед ног уплат ног ра чу на на дру ги уплат ни ра чун 
под но си се фи ли ја ли по ре ске упра ве пре ма ши фри 
оп шти не на ко ју је усме ре на упла та ко ја се прек њи-
жа ва, на при мер, ако је по рез на имо ви ну усме рен 
гре шком пре ма оп шти ни Вра чар а тре ба пре ма оп-
шти ни Ста ри град, зах тев за прек њи жа ва ње под но си 
се оп шти ни Вра чар. Ако се зах тев под но си за прек-
њи жа ва ње са јед не ши фре оп шти не на дру гу ши фру 
оп шти не или за прек њи жа ва ње са јед ног ПИ Б-а на 
дру ги ПИБ, зах тев се под но си фи ли ја ли пре ма се ди-
шту или ме сту пре би ва ли шта по ре ског об ве зни ка. У 
ве зи са прек њи жа ва њем по ре за на имо ви ну у слу ча ју 
ка да је по ре ски об ве зник пла тио по рез на имо ви ну на 
по гре шан ра чун јав них при хо да ко ји при па да је ди ни ци 
ло кал не са мо у пра ве, Ми ни стар ство фи нан си ја да ло је 
ми шље ње бр. 413-00-00191/2014-04 од 10. де цем бра 
2014. го ди не. Део ми шље ња гла си: „напомињемода
сезахтевзаплаћањепорезапутемпрекњижавања
можеподнетизапрекњижавањесарачунанарачун
јавнихприходапорезакојенаплаћујеистиорган.“

У случају када је порески обвезник платио порез 
на имовину на рачун јавних прихода који припада 
јединици локалне самоуправе, при чему није реч о 
прописаном рачуну на који се плаћа порез на имовину 
на дан плаћања, након чега поднесе захтев за плаћање 
пореза на имовину путем прекњижавања са рачуна 
на који је тај порез погрешно плаћен, даном плаћања 
пореза сматра се дан на који је доспео порез који се 
плаћа путем прекњижавања. Дан плаћања пореза 
утврђује се на основу чињеничног стања на дан 
одлучивања по захтеву пореског обвезника. С тим 
у вези, за период од дана плаћања пореза, тј. од дана 
доспелости пореза који се плаћа путем прекњижавања 

до дана када се врши прекњижавање, не обрачунава 
се и не плаћа камата.

Ако је упла та из вр ше на на уплат не ра чу не по-
ре за на имо ви ну фи зич ких ли ца, по ре за на пре нос 
ап со лут них пра ва, по ре за на на сле ђе и по клон, на-
кна де за град ско гра ђе вин ско зе мљи ште и ло кал них 
ко му нал них так си, зах тев за прек њи жа ва ње са јед ног 
на дру ги уплат ни ра чун под но си се фи ли ја ли пре ма 
ши фри оп шти не на ко ју је усме ре на упла та ко ја се 
прек њи жа ва. 

Захтев се подноси пореском органу јединице 
локалне самоуправе за све јавне приходе које овај орган 
наплаћује. Са рачуна пореза на имовину, који наплаћује 
порески орган једне јединице локалне самоуправе (нпр., 
одсек за локалну пореску администацију Владичин 
Хан), није могуће прекњижавање на уплатни рачун 
пореза на имовину који наплаћује порески орган друге 
јединице локалне самоуправе (нпр. Црна Трава).

Ако је упла та из вр ше на на уплат ни ра чун Цен тра 
за ве ли ке по ре ске об ве зни ке, зах тев за прек њи жа ва-
ње са јед ног на дру ги уплат ни ра чун, са јед не ши фре 
оп шти не на дру гу ши фру оп шти не, са јед ног ПИ Б-а 
на дру ги ПИБ под но си се Цен тру за ве ли ке по ре ске 
об ве зни ке.

Ако је упла та из вр ше на на уплат не ра чу не јав них 
при хо да а фи ли ја ла По ре ске упра ве ни је оба ве зна да 
их еви ден ти ра у по ре ском књи го вод ству и за ло кал не 
јав не при хо де, зах тев за прек њи жа ва ње под но си се 
фи ли ја ли по ре ске упра ве пре ма ши фри оп шти не на 
ко ју је усме ре на упла та ко ја се прек њи жа ва. Ако је у 
пи та њу ши фра гра да, по кра ји не или Ре пу бли ке, зах-
тев за прек њи жа ва ње под но си се пре ма се ди шту или 
ме сту пре би ва ли шта по ре ског об ве зни ка, уз оба ве зну 
по твр ду над ле жног ор га на ло кал не са мо у пра ве да је 
по треб но из вр ши ти прек њи жа ва ње.

Ши фре оп шти на, гра до ва, АП и Ре пу бли ке на ла зе 
се у При ло гу 3 – Спи сак оп шти на, гра до ва и те ри то ри-
ја са број ча ним озна ка ма и над ле жним уну тра шњим 
је ди ни ца ма Упра ве за тре зор ко ји је са став ни део 
Пра вил ни ка о усло ви ма и на чи ну во ђе ња ра чу на за 
упла ту јав них при хо да.

Ка да по ре ски об ве зник под но си зах тев за прек-
њи жа ва ње по гре шне упла те фи ли ја ли По ре ске упра ве, 
уз зах тев за прек њи жа ва ње оба ве зно тре ба до ста ви-
ти до каз да је упла та ствар но из вр ше на (фо то ко пи ја 
из во да) и број ре кла ма ци је (са сто ји се од 16 ци фа ра 
и на ла зи се на из во ду бан ке, то је број под ко јим је 
упла та еви ден ти ра на у плат ном про ме ту).

Захтев за прекњижавање Пореској управи порески 
обвезници могу поднети надлежној филијали према 
свом седишту, односно пребивалишту физичког лица:

– у електронском облику, преко портала Пореске 
управе, или 

– у писменом (папирном) облику – непосредно 
преко писарнице или путем поште.

Пореским органима јединица локалне самоуправе 
захтев се може поднети:

– у писаном (папирном) облику – непосредно 
преко писарнице или путем поште;
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– преко електронске поште (мејла) за јавне приходе 
који су у надлежности Секретаријата за јавне приходе 
града Београда.

Подношењезахтевазапрекњижавање
електронскомпутем

За подношење захтева у електронском облику 
неопходно је поседовање квалификованог електронског 
цертификата и читач картице који омогућава приступ 
порталу е-Порези. Када се приступи порталу бира се 
пријава ЗПП – Подношење захтева за прекњижавање 
и повраћај више или погрешно плаћеног прихода. 

Као и код подношења захтева у папирном облику, 
као прилог се може додати извод банке или неки други 
доказ о уплати на који се захтев односи.

Када попуњавамо податке о захтеву за 
прекњижавање, у делу „подаци о захтеву“ под 
2.1 – Врста захтева, бира се: 1-ЗПП1 Тип 2 – 
Прекњижавање. 

Код попуњавања износа који се прекњижава 
треба имати у виду то да се децимала одваја тачком, 
а не зарезом.

Уколико порески обвезник има погрешно 
уплаћена средства на више рачуна и жели да изврши 
прекњижавање са свих рачуна, подноси их све у 
истом захтеву. Кад се попуне подаци о једној уплати 
и сачувају, постоји опција да се унесу подаци о другим 
уплатама које је потребно прекњижавати.

Када је у питању повраћај више или погрешно 
уплаћених средстава, напомињемо да се захтев за 
повраћај и захтев за прекњижавање подносе путем 
исте пријаве (ЗПП). Разлика је следећа: ако тражимо 
повраћај средстава у делу „подаци о захтеву“, под 2.1 
Врста захтева бирамо опцију: 0-ЗПП1Тип1-Повраћај.

Подношењезахтевазапрекњижавање
уписаномоблику

За ко ном ни је про пи сан об лик зах те ва за прек њи-
жа ва ње, та ко да по ре ски об ве зник који одлучи да га 
поднесе у писаном облику мо же, у сло бод ној фор ми, 
под не ти зах тев за прек њи жа ва ње по гре шне упла те, 
од но сно пре пла те. Уз зах тев за прек њи жа ва ње тре ба 
под не ти и зах тев за от пис ка ма те. Обра зац мо ра да бу де 
пра вил но по пу њен, по треб но је да ра чу ни на те рет и 
ра чу ни у ко рист ко јих се вр ши пре нос сред ста ва, као 
и ши фра оп шти не бу ду тач но на ве де ни, а код прек-
њи жа ва ња са ди рект них бу џет ских ра чу на оба ве зно 
је уне ти ис прав не ра чу не и по зи ве на број одо бре ња.

Зах тев ко ји под но се прав на ли ца и пред у зет ни ци 
мо ра да бу де пот пи сан од стра не од го вор ног ли ца по-
ре ског об ве зни ка или ли ца овла шће ног за за сту па ње, 
уз на во ђе ње име на, пре зи ме на, функ ци је уз до ста-
вља ње ОП обра сца или овла шће ња за пот пи сни ка уз 
ОП обра зац.

У скла ду са За ко ном о ре пу блич ким ад ми ни-
стра тив ним так са ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
43/03, ... и 144/20) так са се не пла ћа на зах тев за 
прек њи жа ва ње.

Ако по ре ски об ве зник под не се зах тев за прек-
њи жа ва ње фи ли ја ли По ре ске упра ве ко ја ни је над-
ле жна за ње го во ре ша ва ње, та фи ли ја ла тре ба зах тев 
да про сле ди над ле жној фи ли ја ли По ре ске упра ве и да 
о то ме оба ве сти по ре ског об ве зни ка. У ве зи са овим 
Ми ни стар ство фи нан си ја – по ре ска упра ва да ло је 
ми шље ње бр. 43-02218/2009-16 од 06.08.2009. го ди-
не, ко је гла си:

„Уциљујединственогпоступањаорганизаци
онихјединицаПорескеуправеупоступкупрекњи
жавањапогрешноуплаћенихсредстава,аувезиса
постављенимпитањимаодређивањанадлежности
заодлучивањепоподнетимзахтевима,обавешта
вамовасоследећем:

Надлежназаодлучивањепозахтевузапрек
њижавањепогрешноуплаћенихсредставајеувек
онаорганизационајединицаПорескеуправекод
којејеевидентиранауплатачијесепрекњижава
њезахтева.

Филијала/експозитураПорескеуправекојапри
мизахтевзапрекњижавањеиутврдидајетраже
науплатаевидентиранакоддругеорганизационе
јединицеПорескеуправе,дужнаједабезодлагања
примљенизахтевзапрекњижавањепрослединад
лежнојорганизационојјединициПорескеуправекод
којејеевидентиранаспорнауплата.

Захтевсерешавадоношењемрешењаопрек
њижавањучијеизвршењеспроводинадлежнаорга
низационајединицаУправезатрезор“.

Ка да По ре ска упра ва утвр ди да прек њи жа ва ње 
по гре шне упла те тре ба спро ве сти, она до но си ре ше ње 
о прек њи жа ва њу, ре ше ње до ста вља Упра ви за тре зор 
ко ја на лог из вр ша ва, по ре ском књи го вод ству ра ди 
еви ден ци је да је прек њи жа ва ње из вр ше но, ре ше ње 
се ста вља у из вод у ко јем је прек њи же ње из вр ше но и 
по ре ском об ве зни ку ко ји је зах тев под нео. На осно ву 
ре ше ња о прек њи жа ва њу, по ре ски об ве зник спро во ди 
књи же ња у свом књи го вод ству та ко што за ду жу је од-
го ва ра ју ћи ана ли тич ки ра чун оба ве за за упла ту јав них 
при хо да (ра чу ни из кла се „4“) уз одо бре ње или ду гов-
ни сто р но од го ва ра ју ћег ана ли тич ког ра чу на јав них 
при хо да из кла се „4“ или одо бре ње из кла се ра чу на 
„2“, уко ли ко је прет ход но про књи же но по тра жи ва ње 
за ви ше пла ће ни јав ни при ход. На при мер: по ре ски 
об ве зник ви ше пла ће ни по рез на до бит прек њи жа ва 
на до спе лу оба ве зу ПДВ. Књи же ње вр ши ста вом: 
47/481 или за ду же њем ра чу на 47 и ду гов ним сто-
р ном ра чу на 481.
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2.2.Примерзахтевазапрекњижавање

Назив подносиоца захтева: ___________________

Седиште: ____________________

Адреса: ____________________

ПИБ: ____________________________

Електронска адреса: ____________________________

 
ПО РЕ СКА УПРА ВА

фи ли ја ла/екс по зи ту ра ____________________

 ЗАХ ТЕВ ЗА ПРЕК ЊИ ЖА ВА ЊЕ ВИ ШЕ/ПО ГРЕ ШНО ПЛА ћЕ НИХ ЈАВ НИХ ПРИ ХО ДА

На осно ву чла на 10. став 2. тач ка 4) 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 ) под но сим зах тев за прек њи жа ва ње јав них при хо да, и то:

На терет рачуна јавног прихода __________ са позивом на број задужења __________, у износу од ____________ 
дин. у корист рачуна 

__________, позив на број одобрења/БОП ___________ у износу од ______ дин.

 Прилог:
а) копија или оригинал уплатнице 
б) копија извода банке 
(заокружити приложени документ)                                        

Овла шће но ли це

Да на ___________ 20__. године                                                                                    _______________________

3. Поступак Пореске управе по пријему захтева 
за прекњижавање више или погрешно  

уплаћених пореза и доприноса 
Ка да по ре ски об ве зник под не се зах тев за прек-

њи жа ва ње, По ре ска упра ва проверава основаност 
поднетог захтева, односно проверава у пореском 
рачуноводству да ли преплата јавног прихода 
постоји, да ли су извршена сва потребна књижења 
у пореском рачуноводству и да ли има потребе за 
додатним проврама пореске контроле. Ако се утврди 
да преплата постоји и да је Захтев за прекњижавање 
основан, Пореска управа доноси решење којим се 
прекњижавање дозвољава и доставља га пореском 
обвезнику и Управи за трезор.

Ако Пореска управа утврди да је Захтев за 
прекњижавање неоснован, доноси решење којим 

се Захтев за прекњижавање одбија и доставља га 
пореском обвезнику.

Према одредби члана 10. став 3. ЗПППА, Пореска 
управа има обавезу да по захтеву за прекњижавање 
донесе решење без одлагања, а најкасније у року од 
15 дана од дана пријема захтева, ако пореским законом 
није друкчије уређено.

Решење по захтевима за прекњижавање 
поднетим у електронском облику доставља се се 
пореским обвезницима у електронској форми у 
пореско сандуче.

Решење о прекњижавању, којим је одобрено 
прекњижавање по поднетом захтеву, обавезно треба да 
садржи податак о дану плаћања обавеза које се намирују 
путем прекњижавања, као и податак да ће Пореска 
управа након извршеног решења о прекњижавању, 
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посебним решењем сторнирати неосновано обрачунату 
камату. 

Код спровођења захтева за прекњижавање треба 
водити рачуна о року застарелости. У складу са 
чланом 114а ЗПППА намирење доспелих обавеза по 
другом основу путем прекњижавања застарева за пет 
година од дана када је застарелост почева да тече.

Уколико се утврди по поднетом захтеву за 
прекњижавање да је настала застарелост, доноси се 
решење којим се захтев одбија.

3.1.Примерпрекњижавањаусистему
обједињененаплате

По сту пак прек њи жа ва ња у си сте му об је ди ње не 
на пла те при ка за ће мо на сле де ћем при ме ру:

Пример: 

Прек њи жа ва ње у ко рист и на те рет ра чу на 
840-4848-37 са јед ног БОП-а на дру ги БОП

Прав но ли це А из Бе о гра да 30.03.2022. го ди не 
под не ло је успе шно по ре ску при ја ву ППП ПД за об
ра чун за ра да за март. По ре ска упра ва до ста ви ла је 
Оба ве ште ње о под не тој по је ди нач ној по ре ској при
ја ви ППП ПД са сле де ћим по да ци ма:

– Број одо бре ња за пла ћа ње – БОП 24910000
00000317900 

– Број при ја ве 34298000
– Вр ста при ја ве ППППД
– Да тум под но ше ња 30.03.2022. го ди не
– Свр ха пла ћа ња ПИД–3–2022
– Уплат ни ра чун 840000000000484837
– Мо дел 97
– По зив на број БОП 2491000000000317900
– Да тум пла ћа ња 31.03.2022.
– Ши фра пла ћа ња 254
– Из нос 1.500.000
При ли ком упла те по ре за по од бит ку на ра чун 

об је ди ње не на пла те (4848) гре шком је упла ћен ве ћи 
из нос по ре за, уме сто 1.500.000 упла ће но је 1.600.000 
ди на ра, та ко да се на ра чу ну об је ди ње не на пла те 4848 
на ла зи пре пла та у из но су од 100.000 ди на ра, пре пла та 
је еви ден ти ра на и на БОПу 2491...317900. 

Прав но ли це А од лу чи ло је да не тра жи по вра ћај 
ви ше пла ће ног по ре за, већ да за тај из нос под не се 
зах тев за прек њи жа ва ње у ко рист и на те рет ра чу на 
840484837 са јед ног БОПа на дру ги БОП при ли
ком до спе ћа сле де ћег по ре за по од бит ку, та ко да 
15.04.2022. го ди не прав но ли це А под но си ППППД за 
об ра чу на ти ау тор ски хо но рар. По ре ска упра ва ша ље 
оба ве ште ње о под не тој при ја ви ППППД са по да ци ма 
на осно ву ко јих прав но ли це мо же да вр ши упла ту 
по ре за и до при но са по од бит ку, и то:

– број одо бре ња за пла ћа ње – БОП 40910000
00000314700;

– број при ја ве 34284500;
– вр ста при ја ве ППП ПД;
– да тум под но ше ња 15.04.2022. го ди не;

– свр ха пла ћа ња ПИД – 3–2022;
– уплат ни ра чун 840000000000484837;
– мо дел 97;
– по зив на број 4091000000000314700;
– да тум пла ћа ња 15.04.2022. го ди не;
– ши фра пла ћа ња 254;
– из нос 150.000 дин. 
На осно ву Оба ве ште ња прав но ли це „А“ 

15.04.2022. вр ши упла ту по ре за и до при но са по од
бит ку на ра чун об је ди ње не на пла те (4848) у из но су 
од 50.000 ди на ра и По ре ској упра ви под но си ЗАХ ТЕВ 
ЗА ПРЕК ЊИ ЖА ВА ЊЕ ви ше пла ће них по ре за по 
од бит ку. Зах тев под но си у ко рист и на те рет ра чу на 
4848 са БОПа број 2491000000000317900 на БОП број 
4091000000000314700 на из нос од 100.000 ди на ра.

Зах тев за прек њи жа ва ње са јед ног БОП-а на дру ги 
БОП по ре ски об ве зник под но си због то га што По ре ска 
упра ва на осно ву под не те по ре ске при ја ве ППП-ПД 
вр ши за ду же ње у по ре ском ра чу но вод ству на ра чу ну 
4848 по сва ком БОП-у, иа ко на ра чу ну 4848 – Об је ди-
ње на на пла та не ма пре пла те, од но сно сал до је ну ла, 
по сто ји пре пла та на БОП-у 2491....317900 и не из ми рен 
дуг на БОП 4091...314700.

На и ме, уко ли ко се гре шком из вр ши упла та по-
ре за и до при но са по од бит ку на БОП на ко јем не ма 
за ду же ња уме сто на БОП где има за ду же ња, та да се 
об ра чу на ва ка ма та на БОП-у ко ји је за ду жен по ре зи ма 
по од бит ку ко ји су до спе ли а ни су пла ће ни, од но сно 
упла ће ни су гре шком на дру ги БОП. По рез по од бит-
ку до спе ва на на пла ту на дан до спе ћа ко ји је на ве ден 
у по ре ској при ја ви ППП-ПД, по сле тог да на по чи ње 
да те че ка ма та.

Напомињемо да се у си сте му об је ди ње не на пла те 
је дин стве ни ра чун по ре за по од бит ку 4848 – Об је ди-
ње на на пла та за ду жу је у по ре ском ра чу но вод ству ПО 
ПО ЗИ ВУ НА БРОЈ ОДО БРЕ ЊА – БОП, на осно ву 
под не те по ре ске при ја ве ППП-ПД, а раз ду жу је се при-
ли ком упла те на осно ву из во да по слов не бан ке. Због 
то га је вр ло бит но да се при ли ком упла те по ре за по 
од бит ку, упла та из вр ши на та чан БОП, с об зи ром на 
то да се по ре ски об ве зни ци за ду жу ју по бро ју БОП-а. 
Уко ли ко се упла та из вр ши на по гре шан БОП, што је 
мо гу ће ка да по ре ски об ве зник истог да на вр ши ви ше 
на ло га за пла ћа ње до при но са по од бит ку по ви ше 
одво је них при ја ва (нпр., јед на при ја ва за упла те за ра-
да, јед на при ја ва за дру ге при хо де итд.) па се упла та 
уме сто на БОП јед не при ја ве из вр ши на БОП дру ге 
при ја ве, та да ће По ре ска упра ва об ра чу на ти ка ма ту за 
онај БОП где је упла ћен ма њи из нос од из но са ко ји је 
за ду жен на том БОП-у на осно ву ППП-ПД. 

По при је му Зах те ва за прек њи жа ва ње, По ре ска 
упра ва вр ши увид у до ка зе при ло же не уз зах тев и ако 
је зах тев осно ван до но си ре ше ње ко јим се одо бра ва 
прек њи жа ва ње. У кон крет ном при ме ру По ре ска упра-
ва до но си ре ше ње 25.04.2022. го ди не ко јим одо бра ва 
прек њи жа ва ње на дан 15.04.2022. у из но су од 100.000 
ди на ра у ко рист и на те рет ра чу на об је ди ње не на пла те 
840-4848-37, са БОП-а број 2491.....317900 на БОП 
број 4091...314700.



 

90 ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК Септембар 2022.

4. Поступак прекњижавања више плаћених 
осталих јавних прихода осим пореза  

и доприноса по одбитку
По ре ски об ве зник ко ји има пре пла ћен јав ни при-

ход, има пра во на то да под не се зах тев за прек њи жа ва ње 
ви ше пла ће ног јав ног при хо да на дру ги уплат ни ра чун 
за из ми ри ва ње оба ве за по осно ву дру гих јав них при-
хо да. Зах тев за прек њи жа ва ње под но си се над ле жној 
ор га ни за ци о ној је ди ни ци По ре ске упра ве код ко је је 
пре пла та еви ден ти ра на.

По при је му зах те ва за прек њи жа ва ње, По-
ре ска упра ва це ни осно ва ност под не тог зах те ва, 
од но сно про ве ра ва у по ре ском књи го вод ству да ли 
пре пла та јав ног при хо да по сто ји, да ли су из вр ше на 
сва по треб на књи же ња у по ре ском књи го вод ству и 
да ли по сто ји по тре ба кан це ла риј ске или те рен ске 
кон тро ле. Уко ли ко По ре ска упра ва утвр ди на осно ву 
чи ње нич ног ста ња да пре пла та по сто ји и да зах тев 
за прек њи жа ва ње тре ба одо бри ти, По ре ска упра ва 
до но си ре ше ње ко јим се прек њи жа ва ње до зво ља ва 
и на ве де но ре ше ње до ста вља по ре ском об ве зни ку и 
Упра ви за тре зор. Ре ше ње је нео п ход но до ста ви ти 
Упра ви за тре зор, с об зи ром на то да Упра ва за тре зор 
вр ши пре нос сред ста ва са јед ног на дру ги уплат ни 
ра чун јав них при хо да.

Ако По ре ска упра ва утвр ди да је зах тев за прек-
њи жа ва ње нео сно ван, на при мер у то ку кан це ла риј-
ске кон тро ле По ре ска упра ва је утвр ди ла да по ре ски 
об ве зник ни је под нео од го ва ра ју ћу по ре ску при ја ву 
или да По ре ска упра ва ни је про књи жи ла под не ту 
по ре ску при ја ву, па се по том осно ву ја вља пре пла та, 
та да По ре ска упра ва до но си ре ше ње ко јим се зах тев 
за прек њи жа ва ње од би ја као нео сно ван и да се зах тев 
за прек њи жа ва ње не до зво ља ва. Ово ре ше ње до ста вља 
се по ре ском об ве зни ку.

Скре ће мо па жњу на то да пре под но ше ња зах-
те ва за прек њи жа ва ње, по ре ски об ве зник тре ба да 
из вр ши уса гла ша ва ње ста ња на сво јим ана ли тич ким 
кар ти ца ма јав них при хо да у свом књи го вод ству 
(про сто или двој но) са ста њем на ана ли тич ким кар-
ти ца ма у по ре ском књи го вод ству ко је во ди По ре ска 
упра ва. У скла ду са чла ном 163. ЗПППА, По ре ска 
упра ва во ди по ре ско књи го вод ство на на чин уре-
ђен ак том ко ји до но си ми ни стар. Ис пра ва из да та на 
осно ву по да та ка из по ре ског књи го вод ства сма тра 
се јав ном ис пра вом. По да ци ко ји су ис ка за ни у 
по ре ском књи го вод ству (ви си на по ре ске оба ве зе, 
из нос упла те јав них при хо да, ка ма та за не ре дов но 
пла ћа ње и др.) мо ра ју се сла га ти са по да ци ма ко је 
по ре ски об ве зник во ди у свом књи го вод ству.

У прак си се ове еви ден ци је че сто не сла жу. На-
и ме, де ша ва ју се гре шке ка ко код по ре ског об ве зни ка 
(на при мер, по ре ски об ве зник не под не се По ре ској 
упра ви по ре ску при ја ву или не по пу ни до бро на лог за 
упла ту – уне се по гре шан ПИБ, ши фру пла ћа ња, број 
ра чу на, ши фру оп шти не и др., па у тим слу ча је ви ма 
упла та не бу де до бро про књи же на код по слов не бан ке 
и обич но се на ла зи на де по зи ту не по зна тих упла та), 
та ко и код По ре ске упра ве (не про књи жи упла ту на 

ис прав ном ПИ Б-у, ши фри оп шти не ко јој тај при ход 
при па да, ши фри об ве зни ка и раз не дру ге вр сте гре-
ша ка). Уво ђе њем елек трон ске при ја ве ППП-ПД 
на ве де не гре шке све де не су на ми ни мум јер по ре ски 
об ве зник са мим под но ше њем ППП-ПД кон тро-
ли ше књи же ње у свом књи го вод ству и по ре ском 
књи го вод ству ко је во ди По ре ска упра ва.

По ре ска упра ва ко ја во ди по ре ско књи го вод ство, 
на ана ли тич ким кар ти ца ма по ре ских об ве зни ка еви-
ден ти ра упла те са мо за оне ра чу не јав них при хо да ко ји 
у ко ло ни 8 При ло га 1. ко ји је са став ни део Пра вил-
ни ка има ју упи са но „ПУ“ и „ЛПА“. По ре ска упра ва 
не еви ден ти ра у по ре ском књи го вод ству упла те јав-
них при хо да на уплат не ра чу не ко ји не ма ју упи са но 
„ПУ“ и „ЛПА“.

Не за ви сно од то га да ли је по гре шно књи же ње 
у по ре ском књи го вод ству на ста ло услед гре шке по-
ре ског об ве зни ка или услед гре шке По ре ске упра ве, 
по ре ски об ве зник тре ба да под не се зах тев за прек њи-
жа ва ње упла те, без об зи ра на то што то ни је кри ви ца 
по ре ског об ве зни ка. 

5. Обрачун камате
У скла ду са чла ном 75. ЗПППА, на из нос ма ње 

или ви ше пла ће ног по ре за и спо ред них по ре ских да-
ва ња (осим ка ма те) об ра чу на ва се и пла ћа ка ма та по 
сто пи јед на кој го ди шњој ре фе рент ној сто пи На род не 
бан ке Ср би је, уве ћа ној за де сет про цент них по е на, 
при ме ном про стог ин те ре сног ра чу на од сто. 

Пре ма чла ну 75. став 2. ЗПППА, на ду го ва ни 
по рез и спо ред на по ре ска да ва ња (из у зев ка ма те) за-
кон ска ка ма та се об ра чу на ва по чев од на ред ног да на 
од да на до спе ло сти.

5.1.Дандоспелости
Дан до спе ло сти по је ди не вр сте по ре за уре ђен је 

за ко ном ко ји уре ђу је ту вр сту по ре за. Та ко, на при мер:
– код по ре за по од бит ку оба ве за на ста је да ном 

пла ћа ња ко ји је на ве ден на ред ни број 1.4 Да тум 
пла ћа ња у Обра сцу ППП-ПД ко ји се под но си пре 
ис пла те при хо да по ко јем се об ра чу на ва ју по рез и до-
при но си по од бит ку. Ако по рез по од бит ку ни је пла ћен 
до на зна че ног Да ту ма пла ћа ња, или је пла ћен у ма њем 
из но су, за кон ска ка ма та на не пла ће ни по рез об ра чу на-
ва се од на ред ног да на од на ве де ног Да ту ма пла ћа ња;

– код по ре за по ре ше њу по ре ског ор га на по рез 
до спе ва по след њег да на ро ка ко ји је на зна чен у ре ше-
њу. За кон ска ка ма та на не пла ће ни по рез об ра чу на ва 
се од на ред ног да на од на ве де ног Да ту ма пла ћа ња;

– код са мо о по ре зи ва ња (ПДВ, по рез на не то при-
ход пред у зет ни ка, по рез на до бит и др.), по рез до спе ва 
да ном пре да је по ре ске при ја ве. На не пла ће ни по рез 
за кон ска ка ма та се об ра чу на ва од на ред ног да на од 
да на пре да је по ре ске при ја ве. Ако се по ре ска при ја ва 
не до ста ви По ре ској упра ви, по рез до спе ва по след-
њег да на ро ка за пре да ју по ре ске при ја ве, а ако ни је 
пла ћен по рез, ка ма та се об ра чу на ва од на ред ног да на;

– со ци јал ни до при но си на за ра де пла ћа ју се, 
по пра ви лу, по од бит ку. Ме ђу тим, ако по сло да вац не 
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ис пла ти за ра ду до кра ја те ку ћег ме се ца за прет ход ни 
ме сец, ду жан је да на тај дан об ра чу на и пла ти со-
ци јал не до при но се на нај ни жу про пи са ну осно ви цу. 
Со ци јал ни до при но си об ра чу на ти на нај ни жу осно ви-
цу до спе ва ју на тај дан. Ако се та да не упла те, или се 
упла те у ма њем из но су, од на ред ног да на об ра чу на ва 
се за кон ска ка ма та;

– ако се у то ку кон тро ле утвр ди раз ли ка по ре ске 
оба ве зе, ка ма та се об ра чу на ва од да на ка да је по ре ску 
оба ве зу по ре ски об ве зник био ду жан да пла ти.

5.2.Примериобрачунакамате
приликомпрекњижавања

При мер 1.

На дан 30.08. те ку ће го ди не, по ре ски об ве зник 
има ви ше пла ћен по рез на до бит прав них ли ца за 
претходну годину у из но су од 100.000 ди на ра и ни је 
под нео зах тев за по вра ћај ви ше пла ће ног поре за на 
до бит, та ко да је на ра чу ну по ре за на до бит ис ка зан 
по ре ски кре дит у из но су од 100.000 ди на ра. Да на 
15.09. т.г. под но си по ре ску при ја ву ПП ПДВ у ко јој је 
ис ка за на по ре ска оба ве за у из но су од 50.000 ди на ра 
и исто вре ме но под но си За тев за прек њи жа ва ње са 
ра чу на по ре за на до бит прав них ли ца на ра чун ПДВ у 
из но су од 50.000 ди на ра (на ра чу ну по ре за на до бит 
оста је по ре ски кре дит у из но су 50.000 ди на ра). По
ре ска упра ва до но си ре ше ње о прек њи жа ва њу да на 
25.09. т.г. и по том ре ше њу вр ши прек њи жа ва ње на да 
15.09. (ка да је под не та ПП ПДВ). У овом слу ча ју ка ма та 
се не об ра чу на ва по осно ву оба ве зе на ра чу ну ПДВ 
од мо мен та под но ше ња зах те ва до мо мен та до но ше
ња ре ше ња. Да је по ре ски об ве зник ка сни је под нео 
Зах тев за прек њи жа ва ње са ра чу на по ре за на до бит 
на ра чун ПДВ, на при мер, по ре ску при ја ву ПП ПДВ је 
под нео 15.09. т.г. а зах тев за прек њи жа ва ње је под нео 
30.09. По ре ска упра ва је до не ла ре ше ње о прек њи жа
ва њу да на 10.10. т. г. по којем се прек њи жа ва ње вр ши 
на дан 15.09. т.г., ни у овом слу ча ју не об ра чу на се 
ка ма та, с об зи ром на то да је дан пла ћа ња по ре за пу
тем прек њи жа ва ња дан на ко ји је до спео по рез (ПДВ 
15. 09.) ко ји се пла ћа пу тем прек њи жа ва ња, ако на тај 
дан по сто ји ви ше пла ће ни по рез по дру гом осно ву (у 
кон крет ном слу ча ју, пре пла та је на ра чу ну по ре за на 
до бит). С об зи ром на то да је По ре ска упра ва у овом 
слу ча ју по ау то ма ти зму об ра чу на ла ка ма ту, По ре ска 
упра ва би ла би ду жна да стор ни ра об ра чу на ту ка ма ту. 

При мер 2.

Да на 30.09. т.г. по ре ски об ве зник под но си по ре ску 
при ја ву ППППД у ко јој је ис ка за на оба ве за за по рез 
по од бит ку у из но су од 10.000 ди на ра. По ре ска упра ва 
до ста вља Оба ве ште ње о под не тој по ре ској при ја ви 
и по ре ском об ве зни ку до де љу је БОП. Оба ве за ни је 
пла ће на. Да на 10.10. т. г. по ре ски об ве зник под но си 
по ре ску при ја ву ППППД у ко јој је ис ка за на оба ве за 
за по рез по од бит ку ко ја је гре шком два пу та пла ће на 
у из но су од 20.000 ди на ра. По ре ска упра ва до ста вља 

оба ве ште ње и по ре ском об ве зни ку до де љу је БОП. На 
овом БОПу еви ден ти ра на је пре пла та у из но су од 
10.000 ди на ра. Кра јем ок то бра об ве зник је утвр дио 
гре шку и 25.10. т.г. По ре ској упра ви под но си зах тев 
за прек њи жа ва ње са БОПа где је пре пла та на БОП, 
где по сто ји оба ве за. По ре ска упра ва је 01.11. т. г. до
не ла ре ше ње о прек њи жа ва њу, а прек њи жа ва ње се 
вр ши на дан 10.10. т. г. дан ка да је на БОПу ис ка за на 
пре пла та. У овом слу ча ју ка ма та се об ра чу на ва за 
пе ри од од 30.09. т.г. до 10.10. т.г. Не ма смет њи (уко
ли ко има пре пла те) да се за из нос при па да ју ће ка ма те 
из вр ши прек њи жа ва ње са БОПа где је пре пла та на 
БОП где се на ла зи оба ве за за ка ма ту, у овом слу ча ју 
у Зах те ву за прек њи жа ва ње по ре за по од бит ку тре ба 
ис та ћи (или под не ти но ви зах тев) прек њи жа ва ње об
ра чу на те ка ма те, с об зи ром на то да је уна пред по знат 
да тум прек њи жа ва ња.

 6. Право обвезника на камату за више  
плаћени јавни приход

Пре ма чла ну 70. ЗПППА, ако је из нос упла те по 
осно ву по ре за ве ћи од ду го ва ног по ре за, из нос пре-
пла те ко ри сти се за на ми ре ње оба ве за по истом осно ву 
ко је ка сни је до спе ва ју.

У овом слу ча ју по ре ски об ве зник мо же под не ти 
зах тев за по вра ћај ви ше пла ће ног по ре за или под не-
ти за тхев да се на име пре пла ће ног по ре за на ми ру ју 
до спе ле оба ве зе по дру гом осно ву – прек њи жа ва ње. 
Пре ма чла ну 10. став 3. За ко на, ако се по ре ски об ве зник 
опре де ли за по вра ћај ви ше или по гре шно пла ће ног по-
ре за, од но сно спо ред них по ре ских да ва ња, од но сно за 
на ми ре ње до спе лих оба ве за по дру гом осно ву пу тем 
прек њи жа ва ња по ре за, По ре ска упра ва има оба ве зу да 
по зах те ву до не се ре ше ње без од ла га ња, а нај ка сни је у 
ро ку од 15 да на од да на при је ма зах те ва, ако по ре ским 
за ко ном ни је друк чи је уре ђе но. 

Пре ма чла ну 75. став 8. ЗПППА, на из нос ви ше 
пла ће ног по ре за и спо ред них по ре ских да ва ња ка ма та 
се об ра чу на ва по ис те ку ро ка од 30 да на од да на при-
је ма зах те ва за по вра ћај. 

На и ме, ако по ре ски об ве зник пре пла ти по рез, 
из нос ви ше пла ће ног по ре за слу жи ће му као по ре-
ски кре дит за оба ве зе по истом по ре зу ко је до спе ва ју 
ка сни је. За из нос пре пла те не ма пра во на об ра чун 
за кон ске ка ма те.

Пре пла та по јед ном осно ву не мо же се ау то мат-
ски ко ри сти ти за из ми ре ње по ре ске оба ве зе по дру-
гом осно ву, већ у том слу ча ју по ре ски об ве зник мо ра 
под не ти зах тев за прек њи жа ва ње по ре ске оба ве зе. 
Док  се не из вр ши прек њи жа ва ње, по ре ски об ве зник 
не ма пра во на ка ма ту за пре пла ће ни из нос. 

Ка да је у пи та њу по вра ћај ви ше пла ће ног ПДВ, 
за ко ном су про пи са ни по себ ни ро ко ви за по вра ћај. 
Према чла ну 52. За ко на о ПДВ, об ве зник има пра во на 
по вра ћај под но ше њем зах те ва, а по вра ћај се вр ши нај-
ка сни је у ро ку од 45 да на, од но сно 15 да на за об ве зни ка 
ко ји пре те жно вр ши про мет до ба ра у ино стран ство, по 
ис те ку ро ка за пре да ју по ре ске при ја ве. У овом слу ча ју, 
ка да је рок за по вра ћај 45 да на, об ве зник не ма пра во 
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на ка ма ту до ис те ка тог ро ка. Ме ђу тим, ако по ре ски 
ор ган не из вр ши по вра ћај ПДВ у про пи са ном ро ку, 
по ре ски об ве зник има пра во да под не се зах тев за по-
вра ћај ПДВ над ле жном по ре ском ор га ну у скла ду са 
чла ном 10. ЗПППА. То зна чи да По ре ска упра ва има 
оба ве зу да по зах те ву до не се ре ше ње без од ла га ња, а 
нај ка сни је у ро ку од 15 да на од да на при је ма зах те ва, 
у овом слу ча ју по ре ски об ве зник има пра во на ка ма ту, 
у скла ду са од ред ба ма чла на 75. ЗПППА.

При мер:

При ли ком пре да је по ре ске при ја ве ПП ПДВ за 
сеп тем бар (15 ок то бар), по ре ски об ве зник под но си 
зах тев за по вра ћај не ис ко ри шће ног по ре ског кре ди та 
у из но су од 100.000 ди на ра. По ре ски ор ган је ду жан, 
по за ко ну, да из вр ши по вра ћај не ис ко ри шће ног из
но са по ре ског кре ди та нај ка сни је у ро ку од 45 да на 
од да на под но ше ња зах те ва (то је 28.11.). Ме ђу тим, 
По ре ска упра ва упла ћу је ду го ва ни по рез 31.12. т.г. У 
овом слу ча ју, по ре ски об ве зник има пра во на за кон
ску ка ма ту у скла ду са чла ном 75. став 8. ЗПППА за 
пе ри од од 29. 11. до 31.12. те ку ће го ди не. Уз по вра ћај 
од 100.000 ди на ра, По ре ска упра ва ду жна је да об ве
зни ку на док на ди и ка ма ту.

7. Рок застарелости по захтеву  
за прекњижавање

Пре ма чла ну 114а ЗПППА, пра во по ре ског об-
ве зни ка на по вра ћај, по ре ски кре дит, ре фак ци ју и 
ре фун да ци ју као и на ми ре ње до спе лих оба ве за пу тем 
прек њи жа ва ња по ре за и по вра ћај спо ред них по ре ских 
да ва ња за ста ре ва за пет го ди на од да на ка да је за ста-
ре лост по че ла да те че.

Застарелост права на намирење доспелих обавеза 
по другом основу путем прекњижавања пореза 
почиње да тече од првог дана наредне године од 
године у којој је порески обвезник стекао право 
на намирење доспелих обавеза по другом основу 
путем прекњижавања пореза. Одредбе закона којима 
се уређује застарелост права на намирење доспелих 
обавеза путем прекњижавања не примењују се 
на доприносе за обавезно социјално осигурање 
(члан 114е ЗПППА), што би значило да доприноси за 
социјално осигурање не застаревају.

8. Повраћај, односно прекњижавање више 
плаћених јавних прихода по захтевима пореских 

обвезника који су престали са обављањем 
делатности и брисани су из регистра Агенције 

за привредне регистре
Ка да је у пи та њу по вра ћај, од но сно прек њи жа-

ва ње ви ше пла ће них јав них при хо да код по ре ских 
об ве зни ка ко ји су пре ста ли са оба вља њем де лат но сти 
и из бри са ни су из ре ги стра Аген ци је, а на ра чу ни ма 
јав них при хо да има ју пре пла ту, По ре ска упра ва – 
Сек тор за кон тро лу да је оба ве ште ње у ве зи са овим 
по вра ћа јем. У на став ку тек ста да је мо ми шље ње Ми-
ни стар ства фи нан си ја и оба ве ште ње По ре ске упра ве 
– Сек тор за кон тро лу.

1. Ми шље ње Ми ни стар ства фи нан си ја:
По пи та њу зах те ва за по вра ћај ви ше пла ће ног 

по ре за на до бит бри са ног огран ка не ре зи дент ног ли ца, 
Ми ни стар ство фи нан си ја да ло је ми шље ње бр. 430-
00-28/2015-04 од 01.07.2016. го ди не, чи ји део гла си:

„Премаодредбичлана14.став2.ЗПППА,по
рескиобвезникфизичко,односноправнолице–не
резидентРепублике(удаљемтексту:нерезидент)
којинемасталнупословнујединицунатериторији
Републике,односнокојиостварујеприходеилисти
чеимовинунатериторијиРепубликеванпословања
својесталнепословнејединице,дужанједаурокуод
десетданаодданапочеткаостваривањаприхода,
односностицањаимовинеподложнеопорезивању
натериторијиРепублике,обавестиПорескууправу
уседиштуолицукојејењеговпорескипуномоћник.

Аконерезидентостварујеприходекојисеопоре
зујупоодбитку,закојепорескиобвезникниједужан
даподнесепорескупријаву,нећепостојатиобавеза
одређивањапуномоћника(члан14.став3.ЗПППА).

Премаодредбичлана66.став1.Законаопоре
зунадобитправнихлица(„СлужбенигласникРС“,
бр.25/01,...и112/15–удаљемтексту:ЗПДПЛ),
порескиобвезникједужандаупорескојпријавиоб
рачунапорезнадобитзапорескипериодзакојисе
пријаваподноси.

Сагласноставу3.истогчланаЗПДПЛ,акоје
обвезникпорезаувидуаконтацијеплатиовишепо
резанегоштојебиодужандаплатипообавези
обрачунатојупорескојпријави,вишеплаћенипорез
урачунавасекаоаконтацијазанареднипериодили
сеобвезникувраћанањеговзахтев.

Прематоме,уситуацијикадајеогранакбрисан
изрегистраАгенцијезапривреднерегистре,причему
јеизвршеноигашењењеговогрезидентнограчуна,
сматрамодаправонаповраћајвишеплаћеногпореза
(уконкретномслучајупорезанадобит)можеоства
ритинерезидентноправнолицекојејепрвобитнои
основалоогранакподношењемзахтевазаповраћај
надлежнојорганизационојјединициПорескеупра
вепрекопорескогпуномоћникатогнерезидентног
правноглица,послеспроведенихактивностипоре
скогорганаусмислусагледавањасвихчињеницас
тимувези“.

2. Оба ве ште ње По ре ске упра ве:
По ре ска упра ва – Сек тор за кон тро лу да ла је до-

пис Број 000-433-00-02779/2017- Ј0066 од 28.09.2017. 
го ди не, чи ји део гла си:

„Уситуацијамаукојимапорескиобвезници,који
супресталисаобављањемделатностииобрисани
суизнадлежногрегистра,имајупреплатунарачу
нимапорезанаприходеодсамосталнеделатности
идоприносазаобавезносоцијалноосигурањеи/или
надругимрачунимајавнихприхода,тесезахтевима
обраћајуОЈПУзаповраћај,односнопрекњижавање
вишеилипогрешноплаћеногпореза,сагласномишље
њуМинистарствафинансијаброј:4300028/201504
од01.07.2016.године,премакојем„уситуацијикада
јеогранакбрисанизрегистраАгенцијезапривредне
регистре,причемујеизвршеноигашењењеговог
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резидентнограчуна,сматрамодаправонаповраћај
вишеплаћеногпореза(уконкретномслучајупореза
надобит)можеостваритинерезидентноправно
лицекојејепрвобитноиосновалоогранакподноше
њемзахтевазаповраћајнадлежнојорганизационој
јединициПорескеуправепрекопорескогпуномоћника
тогнерезидентногправноглица,послеспроведених
активностипорескогорганаусмислусагледавања
свихчињеницастимувези“,потребнојеусвакој
конкретнојситуацијивршитипроверуоснованости
захтеваувезисаповраћајем,односнопрекњижавањем
средставаисходноутврђеномчињеничномстању
(далисуобавезеутврђенеиплаћене),одлучиватипо
поднетомзахтевупорескогобвезника.

Усвимситуацијамаукојимасеупоступкупро
вереоснованостиподношењазахтеваутврдидаје
преплатанарачунимајавнихприходаоснована,по
ступитиускладусазахтевомпорескогобвезникаииз
вршитиповраћај,односнопрекњижавањесредстава.

Уколикосеобвезникпоновообратизахтевом
заповраћај,односнопрекњижавање,апрвобитноје
поднетизахтеводбијенрешењемнадлежнеОЈПУ
илирешењемдругостепеногоргана(наконподнете
жалбеобвезника),потребнојеускладусанаведеним
дописом,извршитипроверуоснованостизахтевауве
зисаповраћајем,односнопрекњижавањемсредстава
исходноутврђеномчињеничномстањуодлучитипо
поднетомзахтевупорескогобвезника.

Стимувези,стављасеванснагедописСекто
разаконтролуброј470400686/2015од08.04.2015.
године“.

Из све га на ве де ног про из  ла зи да по ре ски об ве-
зни ци ко ји су пре ста ли са оба вља њем де лат но сти и 

из бри са ни су из ре ги стра Аген ци је, а има ју пре пла-
ту на ра чу ни ма јав них при хо да, мо гу Зах те вом да 
се обра те ОЈ Пореске управе за по вра ћај, од но сно 
прек њи жа ва ње ви ше или по гре шно пла ће ног по ре-
за, са гла сно са ми шље њем Ми ни стар ства фи нан си ја 
број 430-00-28/2015-04, а ко је се од но си на си ту а ци ју 
ка да је огра нак не ре зи дент ног прав ног ли ца бри сан 
из ре ги стра Аген ци је, при че му је из вр ше но и га ше ње 
ње го вог ре зи дент ног ра чу на, пра во на по вра ћај мо же 
да оства ри не ре зи дент но прав но ли це ко је је осно ва ло 
огра нак и то под но ше њем Зах те ва за по вра ћај ор га ни-
за ци о ној је ди ни ци По ре ске упра ве пре ко свог по ре ског 
пу но моћ ни ка. Ми шље ње се од но си на све по ре ске 
об ве зни ке ко ји су пре ста ли са оба вља њем де лат но сти 
и ко ји су из бри са ни из ре ги стра Аген ци је (ре зи ден те 
и не ре зи ден те). По под не том зах те ву за по вра ћај ви-
ше пла ће ног по ре за, оба ве за је По ре ске упра ве да по 
сва ком под не том зах те ву утвр ди чи ње нич но ста ње, 
од но сно да утвр ди да ли су оба ве зе пла ће не и да ли 
по сто ји пре пла та на на ве де ним ра чу ни ма јав них при хо-
да и уко ли ко утвр ди да по сто ји пре пла та на ра чу ни ма 
јав них при хо да, из вр ши по вра ћај или прек њи жа ва ње 
сред ста ва по под не том зах те ву по ре ског об ве зни ка.

Уко ли ко је По ре ска упра ва ре ше њем од би ла зах тев 
по ре ског об ве зни ка за по вра ћај ви ше пла ће них по ре за 
у скла ду са ра ни јим до пи сом Сек то ра за кон тро лу број 
47-04-00686/2015 од 8.04.2015. го ди не, а по ре ски об ве-
зник се по но во обра ти зах те вом за по вра ћај, по треб но 
је да По ре ска упра ва из вр ши про ве ру осно ва но сти 
зах те ва у ве зи са по вра ћа јем, од но сно прек њи жа ва њем 
сред ста ва и сход но утвр ђе ном чи ње нич ном ста њу од-
лу чи по под не том зах те ву по ре ског об ве зни ка.



 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. ГУБИТАК ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ 
ПОДРШКУ ОБВЕЗНИЦИМА 

ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ
О пра ву на ко ри шће ње фи нан сиј ске по др шке 

ко ју су има ли об ве зни ци фи ска ли за ци је у сми слу 
За ко на о фи ска ли за ци ји, пи са ли смо у ви ше на вра-
та у вре ме ка да је та те ма би ла ак ту ел на (ПС 19 и 
20/21, 2 и 3/22, 7/22). 

Пре те жни део об ве зни ка фи ска ли за ци је ко ји је 
до био сред ства по Про гра му фи нан сиј ске по др-
шке об ве зни ци ма фи ска ли за ци је за ускла ђи ва ње 
по сло ва ња са За ко ном о фи ска ли за ци ји, от по чео 
је да пре ко елек трон ских фи скал них уре ђа ја еви-
ден ти ра про мет на ма ло, та ко да не гу бе пра во на 
ову суб вен ци ју. Ме ђу тим, об ве зни ци фи ска ли за ци је 
ко ји су оства ри ли пра во на фи нан сиј ску по др шку за 
фи ска ли за ци ју по осно ву овог про гра ма, гу бе пра во 
на фи нан сиј ску по др шку уко ли ко не за поч ну да 
вр ше про мет на ма ло нај ка сни је до 1. ок то бра 
2022. го ди не, у по слов ном про сто ру и про сто ри ји 
за ко јим је до де ље на фи нан сиј ска по др шка за фи-
ска ли за ци ју.

Под се ћа мо на до та је крај њи рок за ускла ђи-
ва ње по сло ва ња са За ко ном о фи ска ли за ци ји 
био 30. април 2022. го ди не, а гу би так пра ва на 
фи нан сиј ску по др шку ве зу је за за по чи ња ње оба-
вља ња (од но сно еви ден ти ра ња) про ме та на ма ло 
до 1. ок то бра 2022. го ди не (рок се раз ли ку је за пет 
ме се ци). Ду жи рок за гу би так пра ва на фи нан сиј ску 
по др шку дат је због об ве зни ка ко ји оба вља ју се зон-
ске по сло ве и не ма ју про мет ко ји мо гу еви ден ти ра-
ти у про ле ће (нпр., отво ре ни ба зе ни), ин ве сти то ра 
у гра ђе ви нар ству ко ји про да ју ста но ве, као и због 
пред у зет ни ка ко ји су у ста ту су ми ро ва ња. 

Из у зет но, об ве зник фи ска ли за ци је ко ји се ба ви 
про да јом до ба ра и услу га на пи јач ним те зга ма ко ји 
је до био фи нан сиј ска сред ства за на бав ку фи скал ног 
уре ђа ја не ма оба ве зу да вра ти до би је на сред ства. 
Од ред ба ма чла на 4а Уред бе о од ре ђи ва њу де лат-
но сти при ли ком 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 да љем тек сту: Уред ба), при вре-
ме но су осло бо ђе ни оба ве зе еви ден ти ра ња про ме та 
на ма ло и при мље них аван са пре ко елек трон ског 
фи скал ног уре ђа ја об ве зни ци фи ска ли за ци је ко ји се 
ба ве про да јом до ба ра и услу га на пи јач ним те зга ма 
и слич ним објек ти ма по чев од 1. ма ја 2022. го ди не 
за кључ но са 31. де цем бром 2022. го ди не. Дру гим 
ре чи ма, за ове об ве зни ке фи ска ли за ци је пре ла зни 
пе ри од про ду жен је до кра ја ове го ди не и они са да 
ни су ду жни да вра те до би је на сред ства. С тим у 
ве зи, ми ни стар ство фи нан си ја да ло је ми шље ње бр. 
011-00-00568/2022-04 – II део од 15.07.2022. го ди не, 
из ко јег ци ти ра мо сле де ће:„Имајућиувидунаведено,
обвезникфискализацијекојисебавипродајомдобара
иуслуганапијачнимтезгамаисличнимобјектима,
акојијенаосновупрописакојимсеуређујеПрограм
финансијскеподршкеобвезницимафискализацијеза
усклађивањепословањасазакономкојимсеуређује
фискализација,добиофинансијскасредствапотом
основу,немаобавезудавратидобијенасредства.“

Об ве зник фи ска ли за ци је ко ји из гу би пра во на 
ко ри шће ње фи нан сиј ске по др шке, ду жан је да из вр-
ши по вра ћај сред ста ва на на мен ски ра чун отво рен за 
ту на ме ну код Упра ве за тре зор у из но су ко ји му је 
до де љен по том осно ву са ка ма том об ра чу на том по 
сто пи по ко јој се вр ши об ра чун ка ма те за ка шње ње 
у ис пла ти по ре ских оба ве за, по чев од да на ка да је 
ис пла ће на фи нан сиј ска по др шка, нај ка сни је у ро ку 
од пет да на од да на гу бит ка пра ва на фи нан сиј ску 
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по др шку. У кон крет ном слу ча ју, упла ту тре ба оба-
ви ти нај ка сни је до 05.10.2022. го ди не.

По вра ћај сред ста ва пре не тих на на мен ски ра-
чун (укљу чу ју ћи ка ма ту) упла ћу је се на по се бан 
на мен ски ра чун број: 840-4035721-20. При ма лац 
је: МФ – Упра ва за тре зор – Фи ска ли за ци ја, са ши-
фром пла ћа ња 290. 

По ре ска упра ва ће вр ши ти про ве ру ис пу ње но-
сти усло ва за гу би так пра ва на ко ри шће ње фи нан-
сиј ске по др шке, као и при нуд ну на пла ту у слу ча ју 
гу бит ка пра ва, у ро ко ви ма за за ста ре лост пра ва на 
утвр ђи ва ње и на пла ту по ре за и спо ред них по ре ских 
да ва ња про пи са ним за ко ном ко јим се уре ђу ју по-
ре ски по сту пак и по ре ска ад ми ни стра ци ја. Пре по-
ру чу је мо прет плат ни ци ма ко ји су из гу би ли пра во 
на фи нан сиј ску по др шку да са ми из вр ше по врат 
сред ста ва да им у по ступ ку евен ту ал не кон тро ле не 
би би ли на пла ће ни и тро шко ви при нуд не на пла те.

2. ПОДНОШЕЊЕ ППП-ПД ПРИЈАВЕ СА 
ОЛАКШИЦОМ ЗА НОВОНАСТАЊЕНОГ 

ОБВЕЗНИКА (ОЛ 24)
По ре ска упра ва је 26. сеп тем бра 2022. го ди не, 

на свом сај ту у де лу Об је ди ње на на пла та, об ја ви-
ла Оба ве ште ње о на чи ну под но ше ња по ре ске 
при ја ве за но во на ста ње ног об ве зни ка (ОЛ 24). 

Ра ди се о упут ству по сло дав ци ма у ве зи са 
на чи ном ис ка зи ва ња по да та ка у по ре ској при ја ви 
ППП-ПД за при ма ња но во на ста ње них ли ца за ко ја 
се ко ри сти олак ши ца за за по шља ва ње про пи са на 
од ред ба ма чла на 15в За ко на о по ре зу на до хо дак 
гра ђа на и чла на 15а За ко на о до при но си ма за оба-
ве зно со ци јал но оси гу ра ње. У пи та њу је олак ши ца 
ко ја се при ме њу је од 1. мар та 2020. го ди не. 

Пре ма на ве де ном упут ству, при ли ком под но-
ше ња по ре ске при ја ве ППП-ПД за ис пла ту за ра де 
но во на ста ње ном об ве зни ку, у по ље 3.10. – Осно ви ца 
за по рез, уно си се по ре ска осно ви ца ума ње на за 
70%, од но сно из нос раз ли ке из ме ђу бру то при хо да 
из по ља 3.9 – Бру то при ход и нео по ре зи вог из но-
са из чла на 15а став 2. За ко на о по ре зу на до хо дак 
гра ђа на (тре нут но је то из нос од 19.300 ди на ра), 
ума њен за 70%.

Та ко ђе, у по ље 3.12 – Осно ви ца за до при но се, 
уно си се осно ви ца за до при но се ума ње на за 70%, 
од но сно из нос из по ља 3.9 – Бру то при ход ума њен 
за 70%. Ова ко ума њен из нос осно ви це до при но са 
ко ји се ис ка зу је у по љу 3.12 по ре ске при ја ве, не 
мо же би ти ни жи од нај ни же ме сеч не осно ви це 
до при но са (тре нут но 30.880 ди на ра), од но сно не 
мо же би ти ви ши од нај ви ше ме сеч не осно ви це 
до при но са (тре нут но 441.140 ди на ра). 

Де таљ ни ја об ја шње ња у ве зи са при ме ном ове 
олак ши це да ли смо у ПС 21/20, на стра ни 7. Том 
при ли ком смо, из ме ђу оста лог, об ја сни ли и ко мен-
та ри са ли на чин об ра чу на и ис ка зи ва ња по да та ка у 

по ре ској при ја ви ППП-ПД за при ма ња са на ве де ном 
олак ши цом у скла ду са та да шњим огра ни че ним 
тех нич ким мо гућ но сти ма под но ше ња при ја ве, ко је 
пр во бит но ни су по др жа ва ле унос ума ње не по ре ске 
осно ви це и осно ви це до при но са. 

У на став ку пре но си мо у це ли ни Оба ве ште ње 
по ре ске упра ве у ве зи са ис ка зи ва њем по да та ка у 
по ре ској при ја ви ППП-ПД за за ра ду но во на ста ње-
ног об ве зни ка са олак ши цом (ОЛ 24).

„Обавештењеоначинуподношењапореске
пријавезановонастањеногобвезника(ОЛ24)“

Пра вил ни ком о по ре ској при ја ви за по рез по 
од бит ку („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 74/13, . . . 
и 132/21) про пи са на је по себ на озна ка (ОЛ 24) за 
за ра ду/на кна ду за ра де но во на ста ње ног об ве зни ка, 
са пра вом на ума ње ње за 70% осно ви це по ре за на 
за ра де и осно ви це до при но са за оба ве зно со ци јал но 
оси гу ра ње, у скла ду са од ред ба ма чла на 15в 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) и чла на 15а 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).

По је ди нач на по ре ска при ја ва о об ра чу на тим 
по ре зи ма и до при но си ма (Обра зац ППП-ПД), за 
за ра ду/на кна ду за ра де но во на ста ње ног об ве зни ка, 
у скла ду са на ве де ним за кон ским од ред ба ма, мо же 
се под не ти за сле де ће ком би на ци је ши фа ра ти па 
ис пла ти о ца при хо да (по ље 2.1) и вр сте при ма о ца 
при хо да (по ље 3.6):

Ис пла ти лац при хо да мо же би ти:
– озна ка 1 (прав но ли це ко је се не фи нан си ра 

из бу џе та);
– озна ка 2 (прав но ли це ко је се фи нан си ра из 

бу џе та);
– озна ка 3 (пред став ни штво, од но сно огра нак 

стра ног ли ца);
– озна ка 4 (пред у зет ник);
– озна ка 5 (фи зич ко ли це);
– озна ка 6 (Вој ска Ре пу бли ке Ср би је),
– озна ка 7 (пред у зет ник по љо при вред ник).
При ма лац при хо да мо же би ти:
– озна ка 01 ( за по сле ни),
– озна ка 02 (осни вач и чла но ви при вред ног 

дру штва за по сле ни у свом при вред ном дру штву).
Об ра чун:
– по ље 3.9 Бру то при ход – бру то из нос за ра де/

на кна де за ра де;
– по ље 3.10 Осно ви ца за по рез – из нос раз ли ке 

из ме ђу бру то при хо да из по ља под ред ним бро јем 
3.9 Бру то при ход и нео по ре зи вог из но са из чла на 
15а став 2. За ко на о по ре зу на до хо дак гра ђа на, 
ума њен за 70%;

– по ље 3.11 По рез – из нос из по ља 3.10 x 10%;
– по ље 3.12 Осно ви ца за до при но се – из нос са 

по ља 3.9 ума њен за 70%*;
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– по ље 3.13 ПИО – из нос из по ља 3.12 x 25%;
– по ље 3.14 Здрав ство – из нос из по ља 3.12 x 

10.3%;
– по ље 3.15 Не за по сле ност – из нос из по ља 

3.12 x 0,75%;
– по ље 3.16 Бе не фи ци ра ни ПИО –из нос из 

по ља 3.12 x про пи са на сто па
*износосновицедоприносанеможебитини

жиоднајнижемесечнеосновицедоприноса,одно
сновишиоднајвишемесечнеосновицедоприноса.

МФП по ља:
– Пра ви ла по пу ња ва ња МФП по ља ва же као 

за све оста ле по ре ске при ја ве (Обра зац ППП-ПД) 
са го ре на ве де ним до зво ље ним ком би на ци ја ма ис-
пла ти лац/при ма лац.

При мер I: Бру то за ра да у из но су од 450.000 
(ши фра вр сте при хо да 1 01 101 24 0)

– по ље 3.9 Бру то при ход – 450.000;
– по ље 3.10 Осно ви ца за по рез – 129.210 

((450.000-19.300)-(450.000-19.300)x70%);
– по ље 3.11 По рез –12.921;
– по ље 3.12 Осно ви ца за до при но се – 135.000 

(450.000-(450.000x70%));
– по ље 3.13 ПИО – 33.750;
– по ље 3.14 Здрав ство – 13.905;
– по ље 3.15 Не за по сле ност – 1.012,50;
– по ље 3.16 Бе не фи ци ра ни ПИО – 0.
При мер II: Бру то за ра да у из но су од 100.000 

(ши фра вр сте при хо да 1 01 101 24 0)
– по ље 3.9 Бру то при ход – 100.000;
– по ље 3.10 Осно ви ца за по рез – 24.210 

((100.000-19.300)-(100.000-19.300)x70%);
– по ље 3.11 По рез –2.421;
– по ље 3.12 Осно ви ца за до при но се – 30.880 

(100.000-(100.000x70%))**;
– по ље 3.13 ПИО – 7.720;
– по ље 3.14 Здрав ство – 3.180,64;
– по ље 3.15 Не за по сле ност – 231,60;
– по ље 3.16 Бе не фи ци ра ни ПИО – 0.
**Износзарадеумањенза70%нижијеод

најнижемесечнеосновицедоприносазбогчегаје
осно ви ца до при но са јед на ка нај ни жој ме сеч ној 
осно ви ци до при но са.

При мер III: Бру то за ра да у из но су од 3.000.000 
(ши фра вр сте при хо да 1 01 101 24 0)

– по ље 3.9 Бру то при ход – 3.000.000;
– по ље 3.10 Осно ви ца за по рез – 894.210 

((3.000.000-19.300)-(3.000.000-19.300)x70%);
– по ље 3.11 По рез –89.421;
– по ље 3.12 Осно ви ца за до при но се – 441.140 

(3.000.000-(3.000.000 x 70%))***;
– по ље 3.13 ПИО – 110.285;
– по ље 3.14 Здрав ство – 45.437,42;
– по ље 3.15 Не за по сле ност – 3.308,55;

– по ље 3.16 Бе не фи ци ра ни ПИО – 0.
***Износзарадеумањенза70%вишијеод

највишемесечнеосновицедоприносазбогчегаје
основицадоприносаједнаканајвишојмесечнојосно
вицидоприноса.

3. КВАРТАЛНО ИЗВЕШТАВАЊЕ ПРЕМА 
ПРОПИСИМА О ДУВАНУ

Пре ма од ред ба ма чла на 7. став 3. За ко на о 
ду ва ну („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 101/05, . . . и 
11/21 – у да љем тек сту: За кон), про из во ђа чи, об-
ра ђи ва чи и пре ра ђи ва чи ду ва на (ли ца из чла на 
5. став 1. тач. 1), 2) и 2а) За ко на) ду жни су да Ми-
ни стар ству над ле жном за по сло ве по љо при вре-
де до ста вља ју тро ме сеч не из ве шта је о по да ци ма о 
ко ји ма во де еви ден ци ју. Из ве шта ји ко ји се до ста-
вља ју Ми ни стар ству по љо при вре де, шу мар ства и 
во до при вре де до ста вља ју се нај ка сни је у ро ку од 
де сет да на од да на ис те ка пе ри о да за ко ји се из-
ве штај до ста вља.

Оба ве зу тро ме сеч ног из ве шта ва ња Ми ни стар-
ства по љо при вре де има ју, да кле, про из во ђа чи, об-
ра ђи ва чи и пре ра ђи ва чи ду ва на.

Крај њи рок за до ста вља ње про пи са них 
из ве шта ја Ми ни стар ству по љо при вре де за 
тре ћи квар тал 2022. го ди не, од но сно за пе ри од 
од 1.06. до 30.9.2022. го ди не, је 10. ок то бар 2022. 

Из ве шта ји се до ста вља ју Ми ни стар ству по љо-
при вре де по штом или лич но на адре су: Ре пу бли ка 
Ср би ја, Ми ни стар ство по љо при вре де, шу мар ства и 
во до при вре де, Не ма њи на бр. 22–26, 11000 Бе о град.

По ред то га, на осно ву чла на 7. став 5. За ко на 
про из во ђа чи, об ра ђи ва чи и пре ра ђи ва чи ду ва-
на ду жни су да, ис кљу чи во на зах тев Упра ве за 
ду ван, до ста вља ју из ве шта је о по да ци ма о ко ји ма 
во де еви ден ци ју, нај ка сни је у ро ко ви ма ко је од-
ре ди Упра ва за ду ван. Уко ли ко на ве де ног зах те ва 
не ма, не ма ни оба ве зе до ста вља ња по да та ка Упра ви.

Сход но то ме, Упра ва за ду ван упу ти ла је пи-
са ни зах тев свим ре ги стро ва ним про из во ђа чи ма, 
об ра ђи ва чи ма и пре ра ђи ва чи ма ду ва на, за до ста вља-
ње из ве шта ја о по да ци ма о ко ји ма во де еви ден ци ју, 
за тре ћи квар тал 2022. го ди не, нај ка сни је до 14. 
ок то бра 2022. го ди не. 

Пре ма то ме, крај њи рок за до ста вља ње 
про пи са них из ве шта ја Упра ви за ду ван за тре-
ћи квар тал 2022. го ди не, од но сно за пе ри од од 
1.06.2022. до 30.09.2022. го ди не, је 14. ок то бар 
2022. го ди не.

Сви из ве шта ји су до ступ ни на ин тер нет стра-
ни ци Упра ве за ду ван – www.du van.go v.rs . По ула-
ску на на слов ну стра ни цу тре ба иза бра ти Услу ге 
– Из ве шта ји, а по том Про из во ђа чи, пре ра ђи ва чи и 
об ра ђи ва чи ду ва на.
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Из ве шта ји се до ста вља ју Упра ви за ду ван по-
штом или лич но на адре су: Ре пу бли ка Ср би ја, 
Ми ни стар ство фи нан си ја – Упра ва за ду ван, Бе-
о град ска 70/1, 11000 Бе о град или елек трон ском 
по штом на адре су: sa nja.ba bic @du van.go v.rs , или 
isi do ra.zi va no vic @du van.go v.rs . 

Због ажур ни је и бр же об ра де по да та ка по жељ но 
је из ве штај до ста ви ти у елек трон ској фор ми.

Чла ном 86. став 1. тач ка 2) и ст. 2. и 3, чла ном 
87. став 1. тач ка 2) и ст. 2. и 3. и чла ном 87а став 1. 
тач ка 2) и ст. 2. и 3. За ко на, про пи са на је пре кр шај-
на од го вор ност за про из во ђа че ду ва на, об ра ђи ва че 
ду ва на и пре ра ђи ва че ду ва на ако не во де еви ден ци ју 
и у про пи са ном ро ку не до ста ве из ве штај, од но сно 
тра же не по дат ке. За не по што ва ње за кон ских од ре-
да ба о оба ве зи во ђе ња еви ден ци је и до ста вља њу 
тра же них по да та ка, про пи са не су нов ча не ка зне за 
пре кр шај, и то за прав но ли це од 100.000 до 2.000.000 
ди на ра, а за од го вор но ли це у прав ном ли цу од 5.000 
до 150.000 ди на ра. За пред у зет ни ке нов ча на ка зна 
из но си од 10.000 до 500.000 ди на ра.

Са др жи на и на чин во ђе ња еви ден ци је, ко ју у 
ве зи са про из вод њом и об ра дом ду ва на во де про-
из во ђа чи и об ра ђи ва чи ду ва на про пи са ни су Пра
вилникомосадржинииначинувођењаевиденције
произвођача,обрађивачаипрерађивачадувана 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 18/19).

1) Обра сци за про из во ђа че ду ва на
Про из во ђач ду ва на, ко ји је упи сан у Ре ги стар 

про из во ђа ча ду ва на код Упра ве за ду ван, ду жан је 
да во ди еви ден ци ју у ве зи са про из вод њом ду ва на 
ко ја са др жи по дат ке о:

1) укуп ној про из вод њи ду ва на: укуп но пла-
ни ра ној про из вод њи ду ва на, укуп ној соп стве ној и 
уго во ре ној про из вод њи ду ва на, укуп но за сно ва ној 
про из вод њи ду ва на (ра са ђен ду ван) и укуп но за-
сно ва ној про из вод њи ду ва на (од не го ван ду ван по 
ти по ви ма ду ва на) на Обра сцу број 1 – Еви ден ци ја о 
укуп ној про из вод њи ду ва на по ти по ви ма ду ва на;

2) упо тре бље ном се ме ну за про из вод њу ду ва на: 
о по ре клу и ко ли чи ни се ме на на ме ње ног за се тву, 
на Обра сцу број 2 – Еви ден ци ја о упо тре бље ном 
се ме ну за про из вод њу ду ва на;

3) про из вод њи ду ва на по сва кој пар це ли и по 
сва ком уго во ру: о соп стве ној и уго во ре ној про из вод-
њи, за сно ва ној про из вод њи ду ва на (ра са ђен ду ван) 
и за сно ва ној про из вод њи ду ва на (од не го ван ду ван) 
и бро је ви ма ка та стар ских пар це ла, на Обра сцу број 
3 – Еви ден ци ја о про из вод њи ду ва на по сва кој 
пар це ли и по сва ком уго во ру;

4) про из ве де ним и от ку пље ним ко ли чи на ма 
ду ва на: о ко ли чи на ма про из ве де ног соп стве ног ду-
ва на, ко ли чи ни от ку пље ног ду ва на од про из во ђа ча 
ду ва на фи зич ких ли ца, укуп ним ко ли чи на ма про из-
ве де ног ду ва на и укуп не ко ли чи не про да тог ду ва на, 

на Обра сцу број 4 – Еви ден ци ја о про из ве де ним 
и от ку пље ним ко ли чи на ма ду ва на; 

5) фи зич ким ли ци ма – про из во ђа чи ма ду ва на 
на Обра сцу број 5 – Еви ден ци ја фи зич ких ли ца.

За тре ћи квар тал 2022. го ди не по да ци на 
Обра сцу 1) до 5) до ста вља ју се Упра ви нај ка сни је 
до 14. ок то бра 2022. го ди не.

2) Обра сци за об ра ђи ва че ду ва на
Об ра ђи вач ду ва на ко ји је упи сан у Ре ги стар 

об ра ђи ва ча ду ва на код Упра ве за ду ван ду жан је 
да во ди еви ден ци ју у ве зи са об ра дом ду ва на, ко ја 
са др жи по дат ке о:

1) пла ну об ра де ду ва на;
2) ко ли чи на ма за при мље ног ду ва на из соп стве-

не про из вод ње;
3) ко ли чи на ма ку пље ног ду ва на од дру гих 

про из во ђа ча;
4) ко ли чи на ма об ра ђе ног ду ва на;
5) ко ли чи на ма услу жно об ра ђе ног ду ва на;
6) ко ли чи на ма укуп но об ра ђе ног ду ва на;
7) ко ли чи на ма про да тог об ра ђе ног ду ва на;
8) ко ли чи на ма об ра ђе ног ду ва на на за ли ха ма.
Об ра ђи вач ду ва на во ди про пи са ну еви ден ци-

ју на Обра сцу број 6 – По да ци о об ра ди ду ва на. 
За тре ћи квар тал 2022. го ди не по да ци на 

Обра сцу 6 до ста вља ју се Упра ви нај ка сни је до 
14. ок то бра 2022. го ди не.

На по ми ње мо да, уко ли ко је об ра ђи вач ду ва на 
исто вре ме но упи сан у Ре ги стар про из во ђа ча ду ва-
на, ду жан је да во ди и еви ден ци ју ко ја је про пи са на 
за про из во ђа че ду ва на на обра сци ма од бр. 1. до бр. 
5, од но сно да по пу ни и до ста ви све обра сце од бр. 
1. до бр. 6.

3) Обра сци за пре ра ђи ва че ду ва на
При вред ни су бјек ти ко ји су упи са ни у Ре ги стар 

пре ра ђи ва ча ду ва на код Упра ве за ду ван, ду жни су 
да во де еви ден ци ју о пре ра ди ду ва на, ко ја са др жи 
по дат ке о:

1) ко ли чи на ма на ба вље ног об ра ђе ног ду ва на;
2) ко ли чи на ма соп стве ног об ра ђе ног ду ва на;
3) ко ли чи на ма про из ве де ног пре ра ђе ног ду ва на;
4) ко ли чи на ма ис по ру че ног пре ра ђе ног ду ва на;
5) ко ли чи на ма об ра ђе ног ду ва на на за ли ха ма;
6) ко ли чи на ма пре ра ђе ног ду ва на на за ли ха ма.
На ве де ни по да ци ис ка зу ју се на Обра сцу бр. 

7 – По да ци о ко ли чи ни пре ра ђе ног ду ва на, ко-
ји се Упра ви до ста вља за тре ћи квар тал 2022. 
го ди не, нај ка сни је до 14. ок то бра 2022. го ди не.
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4. НОВЕ ИСПРАВКЕ У СИСТЕМУ 
ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА  

ОД 16. СЕПТЕМБРА 2022.
Ми ни стар ство фи нан си ја је на сај ту https://

www.efak tu ra.gov.rs/ об ја ви ло да је 16.9.2022. го ди-
не из вр ши ло но ве ис прав ке у си сте му елек трон ских 
фак ту ра (СЕФ) – вер зи ја 2.9.

У мо мен ту пи са ња овог члан ка Вер зи ја СЕФ 
2.9 је до ступ на са мо на де мо окру же њу, тј. њо ме 
из вр ше не из ме не ни су угра ђе не у про дук ци о ну 
вер зи ју СЕФ.

На по ме ну том сај ту об ја вље ни су:
– Де та љи но вих ис прав ки (до ку мент ко ји 

об ја шња ва све функ ци о нал но сти и про ме не ко је 
су део ис прав ке ре ше ња СЕФ). Мо гу се пре у зе ти 
са сле де ћег лин ка:

https://www.efak tu ra.gov.rs/ex tfi le/sr /1309/
SE F%20de ta lji%20is prav ke%202.9%20ver zi ja%20
od%2016092022c.pdf

– Ажу ри ра но ин тер но тех нич ко упут ство 
МФИН (у да љем тек сту: ИТУ) – вер зи ја од 16. 
сеп тем бра 2022. год. Мо же се пре у зе ти са сле де-
ћег лин ка:

https://www.efak tu ra.gov.rs/ex tfi le/sr /1190/
SE F%20IT U%20Ver zi ja%20od%2016.09.2022c.pdf

У де та љи ма но вих ис прав ки на ве де но је да су 
од 16. сеп тем бра 2022. из вр ше не сле де ће из ме не и 
до пу не у СЕФ:

До да та мо гућ ност кон фи гу ра ци је ста тич ког  
то ке на за Ин фор ма ци о не по сред ни ке

До да та је мо гућ ност кон фи гу ра ци је ста тич ког 
то ке на за Ин фор ма ци о не по сред ни ке (за по тре бе 
по зи ва сер ви са од стра не По ре ске Упра ве). На ве-
де на из ме на је при ка за на у Тех нич ком упут ству 
за ста вља ње на увид елек трон ских фак ту ра ко је 
се чу ва ју код ин фор ма ци о ног по сред ни ка. Бу ду ћи 
да се ова из ме на ти че опе ра тив ног ра да ин фор ма-
ци о них по сред ни ка, не ће мо је да ље у овом тек сту 
ко мен та ри са ти.

На пра вље на но ва ме то да за бри са ње по је ди нач-
них фак ту ра ко је ни су по сла те

На пра вље на је но ва ме то да за бри са ње по је ди-
нач них фак ту ра ко је ни су по сла те. Иста је об ја шње на 
на ИТУ (стр. 39) где су, у оквир ној спе ци фи ка ци ји 
апли ка тив ног ин тер феј са за не по сре дан при ступ си-
сте му СЕФ, на ве де ни софт вер ски па ра ме три за но ви 
зах тев за бри са ње по је ди нач ног из ла зног до ку мен та. 

Бри са ње по је ди нач них из ла зних фак ту ра је 
мо гу ће је ди но за до ку мент са ста ту сом „На црт“.

Омо гу ће но пре у зи ма ње XML фај ла од  
стра не по ши ља о ца

Омо гу ће но је пре у зи ма ње XМЛ фај ла од стра не 
По ши ља о ца. Пре ове из ме не, пре у зи ма ње елек трон-
ске фак ту ре у XLM фор ма ту на соп стве ном уре ђа ју 

ко ри сни ка, би ло је мо гу ће са мо код при ма о ца, тј. 
за при мље не (ула зне) елек трон ске фак ту ре у сек-
ци ји на бав ке.

По чев од 16. сеп тем бра 2022. год. (за са да 
са мо у де мо вер зи ји) пре у зи ма ње елек трон ских 
фак то ра у XLM фор ма ту мо гу ће је за из да те 
(из ла зне) елек трон ске фак ту ре, од но сно и код 
њи хо вог из да ва о ца. За из ла зна до ку мен та ко ја 
се из да ју и ша љу пре ко СЕФ, до да та је ко ман да 
„Пре у зми XML“ – по мо ћу ове оп ци је ко ри сник 
мо же пре у зе ти XML из ла зног до ку мен та.

Омо гу ће но ко ри шће ње истих мејл адре са  
ко ри сни ци ма јед ног прав ног су бјек та

Омо гу ће но је ко ри шће ње истих мејл адре са 
ко ри сни ци ма јед ног прав ног су бјек та.

Ис прав ке:
1. Ис пра вљен про блем чу ва ња адре се у „По-

де ша ва њи ма“ за прав ни су бје кат.
2. До ра ђе на ло ги ка код ау то мат ског одо бра ва-

ња фак ту ра.
3. По пра вље на ва ли да ци ја у слу ча ју ка да по-

сто ји от ка за ни аван сни ра чун при кре и ра њу ко нач-
ног ра чу на.

4. Ис пра вљен про блем у слу ча ју ви ше прав них 
су бје ка та са истим ма тич ним бро јем.

5. Ис пра вљен про блем при до да ва њу но вих 
кон та ка та у „Кон такт ли сту“ код прав них су бје ка та 
са истим ма тич ним бро јем.

6. Ис пра вљен про блем да у слу ча ју при ски да њу 
XМЛ фај ла кроз АПИ сер вис од стра не По ши ља о-
ца, ста тус фак ту ре са стра не При ма о ца се не ме ња 
у „Пре гле да но“.

7. По ве ћан број ка рак те ра на 500 у на зи ву прав-
них су бје ка та у „Кон так ти ма“.

8. От кло њен про блем у слу ча ју ка да је фак ту ра 
по сла та пре ко АПИ сер ви са са ста ту сом „По но во 
оба ве ште ни“, фак ту ра мо же да се одо бри/од би је са 
стра не При ма о ца.

9. Ис пра вљен про блем та ко да ко ри сник мо же 
да стор ни ра фак ту ру ко ја је прет ход но от ка за на у 
ЦРФ-у.

10. Ко ри сни ку је оне мо гу ће но да ша ље стан-
дард ну по ре ску сто пу ко ја је раз ли чи та од 10% и 
20%.

11. Оне мо гу ће но да се ша ље фак ту ра са ста-
ту сом „Но ва“.

12. Оне мо гу ће но да се ода бе ре пра зна вред ност 
на ли сти је ди ни ца ме ре.

13. Оне мо гу ће но у по љу „Исто ри ја“, да по ши-
ља лац фак ту ра ви ди име осо бе ко ја је на пра ви ла 
из ме ну од стра не при ма о ца.

14. Оне мо гу ће но да се ша ље фак ту ра са стан-
дард ном по ре ском сто пом јед на ка ну ли.
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15. Оне мо гу ће но пра во уло зи „Ре ви зор“ да 
ме ња по ље за мејл оба ве шта ва ње.

16. Омо гу ће но сла ње оба ве ште ња у слу ча ју 
ау то мат ског одо бра ва ња фак ту ра.

17. До да та ва ли да ци ја да ни је мо гу ће до да ти 
„Број мо де ла по зи ва на број“ ако ни је унет „По зив 
на број“.

18. Омо гу ће но да адре сни по да ци на де та љи ма 
прав ног су бјек та бу ду увек ви дљи ви.

19. До дат ста тус „Но ва“ на фил те ру ста ту са са 
стра не по ши ља о ца.

20. До да то по ве зи ва ње аван сног ра чу на на 
ко нач ни ра чун у слу ча ју сла ња ра чу на кроз АПИ 
сер вис.

21. Оне мо гу ће не ак ци је над фак ту ром са стра не 
при ма о ца, у слу ча ју да су фак ту ре на стра ни по ши ља-
о ца у ста ту су „Гре шка при ли ком сла ња“ и „Сла ње“.

22. Уло зи „Ре ви зор“ омо гу ћен при ступ стра ни-
ци за Кон фи гу ра ци ју Ин фор ма ци о ног по сред ни ка.

23. Омо гу ће но при хва та ње/од би ја ње фак ту ра 
ко је су от ка за не на ЦРФ-у.

24. По пра вљен при каз из но са у слу ча ју отва-
ра ња екра на за унос ЦРФ ре кла ма ци ја.

25. По пра вље на ва ли да ци ја за ду жи ну ко мен-
та ра у слу ча ју стор ни ра ња фак ту ра ре ги стро ва них 
на ЦРФ-у.

26. Скло њен при каз ре зул та та прет ход не пре-
тра ге на пре тра зи прав них су бје ка та.

27. Ис пра вље на ла бе ла за ко мен тар при стор-
ни ра њу.

28. До да та ва ли да ци ја да мо же да бу де са мо 
је дан Tax Sub to tal по по ре ској ка те го ри ји и сто пи.



 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА  
У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ПРОПИСА

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

1. Накнада (провизија) за неискоришћени 
(неповучени) део средстава одобреног зајма/
кредита коју обвезник на основу закљученог 
уговора о кредиту (поред камате) исплаћује 

зајмодавцу – нерезидентном правном лицу има 
карактер уговорне казне, не подлеже порезу по 

одбитку, али се такав расход не признаје  
у пореском билансу обвезника

По во дом ва шег зах те ва за да ва њем ми шље ња у 
скла ду са 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 – 
у да љем тек сту: За кон), оба ве шта ва мо вас о сле де ћем:

Пре ма чла ну 7а тач ка 6) За ко на, на те рет рас хо да 
не при зна ју се нов ча не ка зне ко је из ри че над ле жни 
ор ган, уго вор не ка зне и пе на ли.

Од ред ба ма чла на 40. став 1. За ко на про пи са но 
је да, 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 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: 

1) 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. овог за ко на; 

2) на кна да од ау тор ског и срод них пра ва и пра-
ва ин ду стриј ске сво ји не (у да љем тек сту: ау тор ска 
на кна да); 

3) ка ма та;
4) на кна да од за ку па и под за ку па не по крет но сти 

и по крет них ства ри на те ри то ри ји Ре пу бли ке;
5) на кна да од услу га ис тра жи ва ња тр жи шта, ра-

чу но вод стве них и ре ви зор ских услу га и дру гих услу га 
из обла сти прав ног и по слов ног са ве то ва ња, не за ви сно 
од ме ста њи хо вог пру жа ња или ко ри шће ња, од но сно 
ме ста где ће би ти пру же не или ко ри шће не.

У сми слу од ре да ба чла на 270. став 1. и чла на 
271. 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 – од лу ка УСЈ и 
57/89, „Слу жбе ни лист СРЈ“, број 31/93, „Слу жбе ни 
лист СЦГ“, број 1/2003 – Устав на по ве ља и „Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 18/2020), по ве ри лац и ду жник мо гу 
уго во ри ти да ће ду жник пла ти ти по ве ри о цу од ре ђе ни 
нов ча ни из нос или при ба ви ти не ку дру гу ма те ри јал ну 
ко рист ако не ис пу ни сво ју оба ве зу или ако за доц ни 
са ње ним ис пу ње њем (уго вор на ка зна), при че му 
уго вор не стра не мо гу од ре ди ти ви си ну ка зне по свом 
на хо ђе њу у јед ном укуп ном из но су, у про цен ту, или за 
сва ки дан за доц ње ња, или на ко ји дру ги на чин. Ка зна 
мо ра би ти уго во ре на у фор ми про пи са ној за уго вор из 
ко га је на ста ла оба ве за на чи је се ис пу ње ње од но си.

Ка ко про из и ла зи из са др жи не под не тог зах те ва, 
об ве зник је за кљу чио уго вор о кре ди ту са не ре зи дент-
ним прав ним ли цем (зај мо да вац), при че му је пред-
мет ним уго во ром пред ви ђе но да је об ве зник ду жан да 
зај мо дав цу, по ред ка ма те, пла ћа и на кна ду – про ви зи ју 
за не по ву че ни део кре ди та, од но сно за (ка ко да ље 
на во ди те) ре зер ви са ње, чу ва ње и стал ну до ступ ност 
до пу ног уго во ре ног из но са кре ди та. С тим у ве зи, 
по ста ви ло се пи та ње при зна ва ња рас хо да у по ре ском 
би лан су об ве зни ка по осно ву пла ће не про ви зи је. 

Има ју ћи у ви ду на ве де не за кон ске од ред бе, у 
слу ча ју ка да је об ве зник, као у кон крет ном слу ча ју, а 
сход но за кљу че ном уго во ру о кре ди ту, ду жан да (по-
ред ка ма те) ис пла ћу је зај мо дав цу и на кна ду, на зва ном 
про ви зи ја, за не ис ко ри шће ни (не по ву че ни) део сред-
ста ва одо бре ног кре ди та, ми шље ња смо да пред мет на 
на кна да, у сми слу за ко на ко ји уре ђу је обли га ци о не 
од но се, има ка рак тер уго вор не ка зне, ко ја се не при-
зна је у по ре ском би лан су об ве зни ка, сход но чла ну 7а 
тач ка 6) За ко на. 

Исто вре ме но, на по ми ње мо да при ход зај мо дав ца 
– не ре зи дент ног прав ног ли ца, оства рен по на ве де ном 
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осно ву, ни је пред мет опо ре зи ва ња по ре зом по од бит ку, 
у скла ду са чла ном 40. став 1. За ко на. (МФИН, 011-
00-781/2022-04 од 19.09.2022. го ди не)

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

1. На приходе који немају карактер зараде, а 
које физичка лица – држављани или резиденти 

Србије остваре у периоду почев од 1. јануара 
2015. године закључно са 31. децембром 2022. 

године од ОУН и њених специјализованих 
агенција, плаћа се порез на приходе по основу 

уговорене накнаде од ауторских и сродних 
права, односно уговорене накнаде за  

извршени рад по решењу ПУ
Раз мо три ли смо Ваш зах тев ко ји се од но си на 

по ре ски трет ман при ма ња ко је фи зич ко ли це – ре зи-
дент Ре пу бли ке Ср би је оства ри као члан Гло бал ног 
ро сте ра струч ња ка УНДП за пар ла мен тар ни раз вој, 
по осно ву ан га жо ва ња у тој ор га ни за ци ји у пе ри о ду 
од 6. ав гу ста 2020. го ди не до 31. мар та 2023. го ди не.

С тим у ве зи, да је мо од го вор: 
1. Са гла сно од ред ба ма чл. 1. и 2. 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) по рез на 
до хо дак гра ђа на пла ћа ју фи зич ка ли ца, на при хо де 
из свих из во ра, сем оних ко ји су по себ но из у зе ти од 
опо ре зи ва ња, од но сно ко ји су осло бо ђе ни од пла ћа ња 
по ре за овим за ко ном.

Од ред бом чла на 13. став 1. За ко на про пи са но је 
да се под за ра дом у сми слу овог за ко на, сма тра за ра да 
ко ја се оства ру је по осно ву рад ног од но са, де фи ни-
са на за ко ном ко јим се уре ђу ју рад ни од но си и дру га 
при ма ња за по сле ног.

Са гла сно од ред ба ма чла на 20. став 1. За ко на, 
оба ве зе пла ћа ња по ре за на за ра де оства ре не за рад у 
стра ним ди пло мат ским и кон зу лар ним пред став ни-
штви ма или ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма, од но сно 
код пред став ни ка или слу жбе ни ка та квих пред став-
ни шта ва или ор га ни за ци ја, осло бо ђе ни су:

1) ше фо ви стра них ди пло мат ских ми си ја акре ди-
то ва них у Ре пу бли ци Ср би ји, осо бље стра них ди пло-
мат ских ми си ја у Ре пу бли ци Ср би ји, као и чла но ви 
њи хо вих до ма ћин ста ва, ако ти чла но ви до ма ћин ста ва 
ни су др жа вља ни или ре зи ден ти Ре пу бли ке Ср би је;

2) ше фо ви стра них кон зу ла та у Ре пу бли ци Ср би-
ји и кон зу лар ни функ ци о не ри овла шће ни да оба вља ју 
кон зу лар не функ ци је, као и чла но ви њи хо вих до ма ћин-
ста ва, ако ти чла но ви до ма ћин ста ва ни су др жа вља ни 
или ре зи ден ти Ре пу бли ке Ср би је;

3) функ ци о не ри Ор га ни за ци је ује ди ње них на-
ци ја и ње них спе ци ја ли зо ва них аген ци ја, струч ња ци 
тех нич ке по мо ћи Ор га ни за ци је ује ди ње них на ци ја и 
ње них спе ци ја ли зо ва них аген ци ја;

3а) функ ци о не ри, струч ња ци и ад ми ни стра тив но 
осо бље ме ђу на род них ор га ни за ци ја ако ни су др жа-
вља ни или ре зи ден ти Ре пу бли ке Ср би је;

4) за по сле ни у стра ним ди пло мат ским или кон-
зу лар ним пред став ни штви ма и ме ђу на род ним ор-

га ни за ци ја ма, ако ни су др жа вља ни или ре зи ден ти 
Ре пу бли ке Ср би је;

5) по ча сни кон зу ли стра них др жа ва, за при ма ња 
ко ја до би ја ју од др жа ве ко ја их је име но ва ла за оба-
вља ње кон зу лар них функ ци ја;

6) за по сле ни код ли ца из тач ке 1) до 5) овог чла на, 
ако ни су др жа вља ни или ре зи ден ти Ре пу бли ке Ср би је.

Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, оба ве зе пла ћа ња 
по ре за на за ра де оства ре не по осно ву рад ног ан га-
жо ва ња у Ор га ни за ци ји ује ди ње них на ци ја и ње ним 
спе ци ја ли зо ва ним аген ци ја ма, осло бо ђе на су фи зич-
ка ли ца ко ја су др жа вља ни или ре зи ден ти Ре пу бли ке 
Ср би је (члан 20. став 2. За ко на).

Пре ма од ред ба ма чла на 52. став 1. тач. 1) и 2) 
За ко на, при хо дом од ау тор ских пра ва сма тра се на-
кна да ко ју об ве зник оства ри по осно ву пи са них де ла 
(књи жев на, на уч на, струч на, пу бли ци стич ка и дру га 
де ла, сту ди је, ре цен зи је и слич но) и го вор них де ла.

Од ред бом чла на 85. став 1. тач ка 1) За ко на про-
пи са но је да се оста лим при хо ди ма, у сми слу овог за-
ко на, сма тра ју и дру ги при хо ди ко ји по сво јој при ро ди 
чи не до хо дак фи зич ког ли ца, а на ро чи то при хо ди по 
осно ву уго во ра о де лу.

Об ве зник ко ји оства ру је за ра де и дру ге при хо де у 
или из дру ге др жа ве, код ди пло мат ског или кон зу лар ног 
пред став ни штва стра не др жа ве, од но сно ме ђу на род не 
ор га ни за ци је или код пред став ни ка и слу жбе ни ка та квог 
пред став ни штва, од но сно ор га ни за ци је, ду жан је да 
сам об ра чу на и упла ти по рез по од бит ку по од ред ба ма 
овог за ко на, ако по рез не об ра чу на и не упла ти ис пла-
ти лац при хо да (члан 100а став 2. За ко на).

Од ред бом чла на 6. тач ка 17) 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: 
За кон о до при но си ма) про пи са но је да ли це ко је оства-
ру је уго во ре ну на кна ду је фи зич ко ли це ко је оба вља 
по сло ве по осно ву уго во ра о де лу, ау тор ског уго во-
ра, уго во ра о до пун ском ра ду и дру гог уго во ра или 
по не ком дру гом осно ву, а за из вр шен рад оства ру је 
уго во ре ну на кна ду, од но сно на кна ду за рад (у да љем 
тек сту: уго во ре на на кна да). 

Од ред бом чла на 28. За ко на о до при но си ма про пи-
са но је да је осно ви ца до при но са за ли ца ко ја оства ру ју 
уго во ре ну на кна ду опо ре зи ви при ход од уго во ре не 
на кна де у скла ду са за ко ном ко ји уре ђу је по рез на 
до хо дак гра ђа на.

Ли це ко је оства ру је уго во ре ну на кна ду ду жно је 
да са мо об ра чу на и упла ти до при но се у слу ча ју ка да 
ту на кна ду оства ру је од ли ца ко је при ли ком ис пла-
те на кна де ни је об ве зник об ра чу на ва ња и пла ћа ња 
до при но са (члан 57. став 2. За ко на о до при но си ма).

Од ред бом чла на 64в За ко на о до при но си ма про-
пи са но је да до при но си за ли ца из чла на 57. став 2. 
овог за ко на, ко ја у пе ри о ду по чев од 1. ја ну а ра 2015. 
го ди не за кључ но са 31. де цем бром 2022. го ди не оства-
ру ју уго во ре ну на кна ду од ли ца ко је при ли ком ис пла те 
на кна де ни је об ве зник об ра чу на ва ња и пла ћа ња до при-
но са, утвр ђу ју се ре ше њем по ре ског ор га на и пла ћа ју 
са гла сно од ред ба ма за ко на ко јим се уре ђу је по рез на 
до хо дак гра ђа на, ко је се од но се на уго во ре ну на кна ду 
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на ко ју се по рез пла ћа са мо о по ре зи ва њем, оства ре ну 
у том пе ри о ду.

Са гла сно на ве де ним за кон ским од ред ба ма, на 
при ход фи зич ког ли ца ко ји се сма тра за ра дом у сми слу 
чла на 13. За ко на, ко ји по осно ву рад ног ан га жо ва ња 
у Ор га ни за ци ји ује ди ње них на ци ја и ње ним спе ци-
ја ли зо ва ним аген ци ја ма оства ри ли це – др жа вља нин 
или ре зи дент Ре пу бли ке Ср би је, не пла ћа се по рез 
на до хо дак гра ђа на на за ра де. На осно ву по да та ка из 
слу жбе не еви ден ци је по сло дав ца (кон крет но, УНДП) 
утвр ђу је се да ли у кон крет ном слу ча ју фи зич ко ли це – 
др жа вља нин или ре зи дент Ре пу бли ке Ср би је оства ру је 
при ход по осно ву рад ног ан га жо ва ња ко ји се сма тра 
за ра дом у сми слу чла на 13. За ко на, на ко ју се не пла ћа 
по рез на до хо дак гра ђа на на за ра де, са гла сно од ред би 
чла на 20. став 2. За ко на.

2. Уко ли ко по да ци из еви ден ци је по сло дав ца ни су 
до ступ ни, а из рас по ло жи ве до ку мен та ци је про из и ла зи 
да при ход ни је оства рен по осно ву за кљу че ног уго во ра 
о ра ду, од но сно рад ног од но са у сми слу за ко на ко јим се 
уре ђу ју рад и рад ни од но си, пре ма на шем ми шље њу, 
у кон крет ном слу ча ју, оства ре ни при ход опо ре зу је се 
пре ма од ред ба ма чла на 5. За ко на о из ме на ма и до пу-
на ма За ко на о по ре зу на до хо дак гра ђа на („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 44/21 и 118/21), ко ји је у при ме ни од 
7. ма ја 2021. го ди не. Пре ма од ред би чла на 5. став 1. 
За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о по ре зу на до-
хо дак гра ђа на, по ре ски ор ган ре ше њем утвр ђу је по рез 
на при хо де по осно ву уго во ре не на кна де од ау тор ских 
и срод них пра ва и уго во ре не на кна де за из вр ше ни рад, 
на ко је се по рез пла ћа са мо о по ре зи ва њем, оства ре не 
у пе ри о ду по чев од 1. ја ну а ра 2015. го ди не за кључ но 
са 31. де цем бром 2021. го ди не, уко ли ко ни је:

– на сту пи ла за ста ре лост утвр ђи ва ња по ре ске 
оба ве зе у скла ду са про пи си ма ко ји су би ли на сна зи 
у мо мен ту оства ри ва ња при хо да, или

– пра во сна жно окон чан по сту пак утвр ђи ва ња 
по ре ске оба ве зе, или

– пре сту па ња на сна гу овог за ко на пла ће на по-
ре ска оба ве за у скла ду са про пи си ма ко ји су би ли на 
сна зи на дан на стан ка по ре ске оба ве зе.

Од ред бом чла на 5. став 2. За ко на о из ме на ма и до-
пу на ма За ко на о по ре зу на до хо дак гра ђа на про пи са но 
је да се не пла ћа по рез на до хо дак гра ђа на на при хо де 
из ста ва 1. овог чла на оства ре не у ка лен дар ској го ди ни 
у ви си ни до 384.000 ди на ра го ди шње.

Нор ми ра ни тро шко ви за при хо де из ста ва 1. овог 
чла на на ко је се пла ћа по рез на до хо дак гра ђа на, при-
зна ју се у ви си ни 50% од оства ре них при хо да из ста ва 
1. овог чла на (члан 5. став 3. За ко на о из ме на ма и до-
пу на ма За ко на о по ре зу на до хо дак гра ђа на).

По рез утвр ђен ре ше њем из ста ва 1. овог чла-
на пла ћа се у 120 јед на ких ме сеч них из но са, с тим 
да пр ви из нос до спе ва за пла ћа ње 15. у ме се цу ко ји 
сле ди ме се цу ко ји је на ред ни у од но су на ме сец у 
ко ме је до не то ре ше ње по ре ског ор га на (члан 5. став 
4. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о по ре зу на 
до хо дак гра ђа на).

Има ју ћи у ви ду на ве де не од ред бе, по ре ска оба ве за 
по осно ву при хо да од уго во ре не на кна де од ау тор ских 

и срод них пра ва и уго во ре не на кна де за из вр ше ни рад 
на ко је се по рез пла ћа са мо о по ре зи ва њем, оства ре не 
у пе ри о ду по чев од 1. ја ну а ра 2015. го ди не за кључ но 
са 31. де цем бром 2022. го ди не, утвр ђу је се ре ше њем 
по ре ског ор га на са гла сно чла ну 5. За ко на о из ме на ма 
и до пу на ма За ко на о по ре зу на до хо дак гра ђа на. При-
па да ју ћи до при но си за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње 
утвр ђу ју се са гла сно чла ну 64в За ко на о до при но си ма.

Сход но то ме, при хо ди ко ји не ма ју ка рак тер за ра де, 
ко је фи зич ка ли ца – др жа вља ни или ре зи ден ти Ре пу-
бли ке Ср би је оства ре у пе ри о ду по чев од 1. ја ну а ра 
2015. го ди не за кључ но са 31. де цем бром 2022. го ди не 
од Ор га ни за ци је ује ди ње них на ци ја и ње них спе ци-
ја ли зо ва них аген ци ја, под ле жу опо ре зи ва њу по ре зом 
на при хо де по осно ву уго во ре не на кна де од ау тор ских 
и срод них пра ва, од но сно уго во ре не на кна де за из вр-
ше ни рад, под усло ви ма про пи са ним од ред ба ма чла на 
5. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о по ре зу на 
до хо дак гра ђа на. Оба ве за по осно ву по ре за и при па-
да ју ћих доприносa за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње 
утвр ђу ју се ре ше њем по ре ског ор га на а оба ве за се 
пла ћа у 120 јед на ких ме сеч них из но са. (МФИН, 011-
00-793/2021-04 од 5.09.2022. го ди не)

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

1. Обавеза по основу пореза на поклон коју 
домаћи институт као резидетно правно лице и 
поклонопримац има по основу поклона вредне 

научне опреме од инопартнера
Раз мо три ли смо ваш зах тев за да ва ње ми шље ња 

по пи та њу да ли тај ин сти тут има оба ве зу да под не се 
по ре ску при ја ву и пла ти по рез на на сле ђе и по клон у 
слу ча ју кад без на кна де, по осно ву уго во ра ко ји за-
кљу чи са ино парт не ром Teh ni cal Uni ver sity of Graz, 
Au stria In sti tu te of Ex pe ri men tal Physics Ther mophysicx 
and Me talphysics Gro up (у да љем тек сту: ино парт нер), 
од ино парт не ра до би је вред ну на уч ну опре му (ва кум 
ко мо ру, ко мо ру са теч но шћу под ви со ким при ти ском, 
пи ро ме тре, оп тич ке ка ме ре, акви зи ци о ни си стем...).

С тим у ве зи, оба ве шта ва мо вас о сле де ћем: 
Пре ма од ред би чла на 14. став 2. 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: За кон), по рез на на сле ђе 
и по клон пла ћа се и на на сле ђе ни, од но сно на по клон 
при мље ни:

1) го тов но вац;
2) штед ни улог;
3) де по зит у бан ци;
4) нов ча но по тра жи ва ње;
4а) ди ги тал ну имо ви ну;
5) пра во ин те лек ту ал не сво ји не;
6) пра во сво ји не на упо тре бља ва ном мо тор ном 

во зи лу, упо тре бља ва ном пло ви лу, од но сно упо тре бља-
ва ном ва зду хо пло ву и дру гим по крет ним ства ри ма.

По кло ном, у сми слу овог за ко на, сма тра се и пре-
нос без на кна де имо ви не прав ног ли ца, ко ја је пред мет 
опо ре зи ва ња у скла ду са од ред ба ма ст. 1, 2. и 4. до 6. 
овог чла на (члан 14. став 3. За ко на).
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Пре ма од ред би чла на 14. став 4. тач. 1) и 3) За-
ко на, по кло ном, у сми слу овог за ко на, не сма тра се:

– пре нос без на кна де пра ва на не по крет но сти ма 
и по крет ним ства ри ма из ст. 1. до 3. овог чла на на ко ји 
се пла ћа по рез на до да ту вред ност, у скла ду са про-
пи си ма ко ји ма се уре ђу је по рез на до да ту вред ност, 
не за ви сно од по сто ја ња уго во ра о по кло ну;

– при ход прав ног ли ца ко ји се укљу чу је у об ра чун 
осно ви це за опо ре зи ва ње по ре зом на до бит прав них 
ли ца, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је опо ре зи-
ва ње до би ти прав них ли ца.

Пре ма чла ну 14. став 6. тач ка 3) За ко на, од опо-
ре зи ва ња по ре зом на на сле ђе и по клон из у зи ма се на-
сле ђе, од но сно по клон нов ца, пра ва, од но сно ства ри из 
ст. 2. и 3. овог чла на, ко је на след ник на сле ди, од но сно 
по кло но при мац при ми на по клон, од истог ли ца, за 
вред ност на сле ђа од но сно по кло на, до 100.000 ди на ра 
у јед ној ка лен дар ској го ди ни по сва ком од тих осно ва.

Ако је вред ност на сле ђе них, од но сно на по клон 
при мље них ства ри из ст. 2. и 3. овог чла на, од истог 
ли ца у јед ној ка лен дар ској го ди ни, по сва ком од тих 
осно ва ве ћа од 100.000 ди на ра, од опо ре зи ва ња се 
из у зи ма 100.000 ди на ра у тој ка лен дар ској го ди ни по 
сва ком од тих осно ва (члан 14. став 7. За ко на).

Об ве зник по ре за на на сле ђе и по клон ко ји на-
сле ди или на по клон при ми пред мет опо ре зи ва ња из 
чла на 14. ст. 2. и 3. овог за ко на је ре зи дент Ре пу бли ке 
Ср би је, од но сно фонд из ста ва 1. овог чла на ко ји је 
упи сан у од го ва ра ју ћи ре ги стар у Ре пу бли ци Ср би ји, 
за пред мет ко ји се на ла зи на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је, или у ино стран ству (члан 15. став 2. За ко на).

Пре ма од ред би чла на 21. став 1. тач. 5), 5a) и 12) 
За ко на, по рез на на сле ђе и по клон не пла ћа:

– фон да ци ја, на на сле ђе ну или на по клон при-
мље ну имо ви ну ко ја слу жи ис кљу чи во за оства ри ва ње 
оп ште ко ри сног ци ља ра ди ко га је фон да ци ја осно ва на;

– за ду жби на, од но сно удру же ње, осно ва но ра ди 
оства ри ва ња оп ште ко ри сног ци ља у сми слу за ко на 
ко ји уре ђу је за ду жби не и фон да ци је, ре ги стро ва но 
у скла ду са за ко ном – на на сле ђе ну или на по клон 
при мље ну имо ви ну ко ја слу жи ис кљу чи во за на ме не 
за ко је је та за ду жби на, од но сно удру же ње осно ва но;

– при ма лац до на ци је по ме ђу на род ном уго во-
ру ко ји је за кљу чи ла Ре пу бли ка Ср би ја, ка да је тим 
уго во ром уре ђе но да се на до би јен но вац, ства ри или 
пра ва, не ће пла ћа ти по рез на по клон.

Об ве зник по ре за на на сле ђе и по клон ду жан је да 
под не се по ре ску при ја ву са од го ва ра ју ћом до ку мен та-
ци јом по треб ном за утвр ђи ва ње по ре за у ро ку од 30 
да на од да на на стан ка по ре ске оба ве зе у сми слу чла на 
17. ст. 1. до 4. овог за ко на, осим у слу ча ју из чла на 34. 
овог за ко на (члан 35. став 1. За ко на).

Пре ма од ред би чла на 2. став 1. За ко на о за кљу-
чи ва њу и из вр ша ва њу ме ђу на род них уго во ра („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 32/13), ме ђу на род ни уго вор 
је уго вор ко ји Ре пу бли ка Ср би ја за кљу чи у пи са ном 
об ли ку са јед ном или ви ше др жа ва или са јед ном или 
ви ше ме ђу на род них ор га ни за ци ја, ре гу ли сан ме ђу на-
род ним пра вом, без об зи ра да ли је са др жан у јед ном 

или ви ше ме ђу соб но по ве за них ин стру ме на та и не за-
ви сно од ње го вог на зи ва.

Пре ма то ме, кад по осно ву уго во ра ко ји за кљу че 
ин сти тут ко ји је ре зи дент Ре пу бли ке Ср би је и ин-
сти тут из ино стран ства – ино парт нер, ино парт нер 
ин сти ту ту – ре зи ден ту Ре пу бли ке Ср би је без на кна-
де или про тив чи нид бе у дру гом об ли ку пре не се у 
сво ји ну –по крет не ства ри – на уч ну опре му (ва кум 
ко мо ру, ко мо ру са теч но шћу под ви со ким при ти ском, 
пи ро ме тре, оп тич ке ка ме ре, акви зи ци о ни си стем...) 
чи ја је укуп на вред ност по кло ње на том ин сти ту ту од 
тог по кло но дав ца у јед ној ка лен дар ској го ди ни пре ко 
100.000 ди на ра, тај по клон је сте пред мет опо ре зи ва ња 
по ре зом на на сле ђе и по клон, под сле де ћим усло ви ма: 

– да се на тај пре нос без на кна де не пла ћа по рез 
на до да ту вред ност, у скла ду са про пи си ма ко ји ма се 
уре ђу је по рез на до да ту вред ност;

– да сти ца ње тих по крет них ства ри не чи ни при-
ход ин сти ту та – по кло но прим ца ко ји се укљу чу је у 
об ра чун осно ви це за опо ре зи ва ње по ре зом на до бит 
прав них ли ца, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је 
опо ре зи ва ње до би ти прав них ли ца.

У том слу ча ју је об ве зник по ре за на на сле ђе и 
по клон ин сти тут ко ји је ре зи дент Ре пу бли ке Ср би је 
као по кло но при мац, па је ду жан да под не се по ре ску 
при ја ву за утвр ђи ва ње по ре за на на сле ђе и по клон.

Не ма за кон ског осно ва да тај ин сти тут оства ри 
по ре ско осло бо ђе ње про пи са но (чла ном 12. став 1. 
тач. 5) и 5а) За ко на) за за ду жби не и фон да ци је, ни-
ти по ре ско осло бо ђе ње про пи са но (чла ном 12. став 
1. тач ка 12) За ко на), има ју ћи у ви ду да кон крет ни 
ин сти тут ни је ни за ду жби на ни фон да ци ја, ни ти се 
кон крет ни по клон оства ру је по осно ву ме ђу на род ног 
уго во ра ко ји је за кљу чи ла Ре пу бли ка Ср би ја. (МФИН, 
011-00-00800/2022-04 од 8.09.2022. го ди не)

2. Лице које станује у стану чији је власник 
преминуо обвезник је пореза на имовину по 

основу државине непокретности
Раз мо три ли смо Ваш зах тев за да ва ње ми шље ња 

по пи та њи ма у ве зи по ре за на имо ви ну за ку ћу чи ји 
је вла сник пре ми нуо а на чи је име се и да ље утвр ђу је 
по рез на имо ви ну без ума ње ња утвр ђе ног по ре за за 
по ре ски кре дит, и то:

– да ли пре ми ну ло ли це мо же би ти об ве зник 
по ре за на имо ви ну, од но сно да ли се ре ше њем мо же 
утвр ди ти по рез на имо ви ну пре ми ну лом ли цу за по-
ре ске оба ве зе на ста ле на кон ње го ве смр ти;

– ко ме над ле жни ор ган мо же да утвр ди по рез 
на имо ви ну за ку ћу чи ји је вла сник пре ми нуо 2014. 
го ди не ако оста вин ски по сту пак ни је пра во сна жно 
окон чан – за пе ри од од ње го ве смр ти до пра во сна жног 
окон ча ња оста вин ског по ступ ка;

– да ли фи зич ко ли це ко је је по зва но на на сле ђе 
а ко је у пред мет ној ку ћи ста ну је и у ко јој има при ја-
вље но пре би ва ли ште, је сте по ре ски об ве зник за ту 
ку ћу од смр ти вла сни ка до пра во сна жног окон ча ња 
оста вин ског по ступ ка и ако је сте – да ли има пра во 
на по ре ски кре дит за ту ку ћу.
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С тим у ве зи, оба ве шта ва мо Вас о сле де ћем: 
Пре ма од ред би чла на 2. 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: За кон), по рез на имо ви ну 
из чла на 1. тач ка 1) За ко на (у да љем тек сту: по рез на 
имо ви ну), пла ћа се на не по крет но сти ко је се на ла зе 
на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, и то на:

1) пра во сво ји не, од но сно на пра во сво ји не на 
зе мљи шту по вр ши не пре ко 10 ари;

2) пра во за ку па, од но сно ко ри шће ња, ста на или 
ку ће за ста но ва ње, кон сти ту и са но у ко рист фи зич ког 
ли ца;

3) пра во ко ри шће ња гра ђе вин ског зе мљи шта 
по вр ши не пре ко 10 ари, у скла ду са за ко ном ко јим се 
уре ђу је прав ни ре жим гра ђе вин ског зе мљи шта;

4) пра во ко ри шће ња не по крет но сти у јав ној сво-
ји ни од стра не има о ца пра ва ко ри шће ња, у скла ду са 
за ко ном ко јим се уре ђу је јав на сво ји на;

5) ко ри шће ње не по крет но сти у јав ној сво ји ни од 
стра не ко ри сни ка не по крет но сти, у скла ду са за ко ном 
ко јим се уре ђу је јав на сво ји на;

6) др жа ви ну не по крет но сти на ко јој има лац пра ва 
сво ји не ни је по знат или ни је од ре ђен;

7) др жа ви ну не по крет но сти у јав ној сво ји ни, без 
прав ног осно ва;

8) др жа ви ну и ко ри шће ње не по крет но сти по 
осно ву уго во ра о фи нан сиј ском ли зин гу.

Пре ма од ред би чла на 2. став 2. За ко на, не по крет-
но сти ма се, у сми слу ста ва 1. овог чла на, сма тра ју:

1) зе мљи ште, и то: гра ђе вин ско, по љо при вред но, 
шум ско и дру го;

2) стам бе не, по слов не и дру ге згра де, ста но ви, 
по слов не про сто ри је, га ра же и дру ги (над зем ни и под-
зем ни) гра ђе вин ски објек ти, од но сно њи хо ви де ло ви 
(у да љем тек сту: објек ти).

Кад на не по крет но сти, по ред пра ва сво ји не, по-
сто ји не ко од пра ва, од но сно ко ри шће ње или др жа ви-
на, из чла на 2. став 1. тач. 2) до 5) и тач. 7) и 8) овог 
за ко на, од но сно у слу ча ју из тач ке 6) тог чла на, по рез 
на имо ви ну пла ћа се на то пра во, од но сно на ко ри-
шће ње или др жа ви ну, а не на пра во сво ји не (члан 2а 
став 1. За ко на).

Об ве зник по ре за на имо ви ну је прав но и фи зич ко 
ли це (ко је во ди, од но сно ко је не во ди по слов не књи ге), 
отво ре ни ин ве сти ци о ни фонд, од но сно ал тер на тив ни 
ин ве сти ци о ни фонд, ко ји не ма свој ство прав ног ли-
ца а ко ји је упи сан у од го ва ра ју ћи ре ги стар у скла ду 
са за ко ном, ко је је на не по крет но сти на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Ср би је има лац пра ва, ко ри сник или др жа-
лац, из чла на 2. став 1. овог за ко на на ко је се по рез 
на имо ви ну пла ћа у скла ду са чл. 2. и 2а овог за ко на 
(члан 4. став 1. За ко на).

Утвр ђе ни по рез на ку ћи за ста но ва ње или ста ну у 
ко јем ста ну је об ве зник и у ко јој је при ја вље но ње го во 
пре би ва ли ште, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је 
пре би ва ли ште гра ђа на, ума њу је се за 50%, а нај ви ше 
20.000 ди на ра (члан 13. став 1. За ко на).

Од ред бом чла на 2а 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 – у да љем тек сту: 
ЗПППА) про пи са но је да се тај за кон при ме њу је и на 
из вор не јав не при хо де је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве 
ко је те је ди ни це утвр ђу ју, на пла ћу ју и кон тро ли шу у 
јав но прав ном од но су, као и на спо ред на по ре ска да-
ва ња по тим осно ва ма, у по ступ ци ма у ко ји ма до но се 
по ре ске управ не ак те, укљу чу ју ћи и ак те у управ ном 
по ступ ку, за ко је је про пи са на при ме на овог за ко на.

Оба ве за пла ћа ња по ре за из чла на 10. став 1. тач ка 
1) овог за ко на (у да љем тек сту: по ре ска оба ве за) пред-
ста вља ду жност по ре ског об ве зни ка да пла ти утвр ђе ни 
по рез, под усло ви ма про пи са ним овим за ко ном или 
дру гим по ре ским за ко ном (члан 18. став 1. ЗПППА).

Од ред бом чла на 22. ЗПППА про пи са но је да по ре-
ску оба ве зу пре ми ну лог ли ца ис пу ња ва ју на след ни ци, 
у окви ру вред но сти на сле ђе не имо ви не и у сра зме ри 
са уде лом по је ди ног на след ни ка, у мо мен ту при хва-
та ња на след ства.

Пре ма од ред би чла на 222. За ко на о на сле ђи ва-
њу („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 46/95, 101/03 – УС 
и 6/15, у да љем тек сту: ЗОН), на след ник од го ва ра за 
оста ви о че ве ду го ве до ви си не вред но сти на сле ђе не 
имо ви не.

Пре ма то ме, у мо мен ту смр ти фи зич ког ли ца – 
об ве зни ка по ре за на имо ви ну, то ли це пре ста је да бу де 
но си лац пра ва и оба ве за, што зна чи и об ве зник по ре за 
на имо ви ну. Сто га се по рез на имо ви ну утвр ђен том 
ли цу а ко ји ни је на пла ћен, не мо же на пла ти ти од тог 
ли ца. Сва пра ва пре ми ну лог фи зич ког ли ца – об ве зни-
ка по ре за на имо ви ну ко ја су по доб на за на сле ђи ва ње 
пре ла зе на ње го ве на след ни ке, а ду го ве тог ли ца до 
ви си не вред но сти на сле ђе не имо ви не, укљу чу ју ћи 
и не из ми ре ну оба ве зу по осно ву по ре за на имо ви ну, 
ис пу ња ва ју ње го ви на след ни ци у окви ру вред но сти 
на сле ђе не имо ви не (што под ра зу ме ва да су кон крет на 
ли ца пра во сна жним ак том огла ше на за на след ни ке).

Кад на ку ћи за ста но ва ње од да на смр ти вла сни ка 
др жа ви ну има дру го фи зич ко ли це, за пе ри од од да на 
смр ти фи зич ког ли ца ко је је би ло вла сник пред мет не 
ку ће до да на пра во сна жно сти ре ше ња о на сле ђи ва њу, 
по рез на имо ви ну пла ћа се на др жа ви ну а по ре ски 
об ве зник је др жа лац, не за ви сно од чи ње ни це да ли 
је др жа лац ли це или јед но од ли ца ко је је по зва но на 
на сле ђе иза пре ми ну лог вла сни ка ку ће као оста ви о-
ца. У том слу ча ју се по рез на имо ви ну за тај пе ри од 
утвр ђу је др жа о цу. По рез на ку ћи за ста но ва ње утвр ђен 
др жа о цу као об ве зни ку, у пе ри о ду у ко ме у њој ста ну је 
др жа лац и у ко јој је при ја вље но ње го во пре би ва ли ште, 
у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је пре би ва ли ште 
гра ђа на, ума њу је се за 50%, а нај ви ше 20.000 ди на ра. 
Ме ђу тим, ако др жа лац у пред мет ној ку ћи не ста ну је 
(већ по вре ме но у њој бо ра ви) или не ма при ја вље но 
пре би ва ли ште, не ма за кон ског осно ва да оства ри пра во 
на по ре ски кре дит. (МФИН, 011-00-00824/2022-04 од 
14.09.2022. го ди не)
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3. Приликом продаје идеалног дела 
непокретности основица пореза на пренос 
апсолутних права је уговорена цена за тај 

идеални део непокретности у тренутку настанка 
пореске обавезе уколико није нижа од тржишне 

вредности тог идеалног дела
Раз мо три ли смо Ваш зах тев за да ва ње ми шље ња 

по пи та њу да ли је код про да је не по крет но сти на ко јој 
су су вла сни ци ви ше фи зич ких ли ца, ку по про дај на це на 
по ко јој је свој иде ал ни део про дао је дан од су вла сни ка 
од ути ца ја на утвр ђи ва ње осно ви це по ре за на пре нос 
ап со лут них пра ва за пре нос пра ва сво ји не на иде ал ним 
де ло ви ма оста лих су вла сни ка. 

С тим у ве зи, оба ве шта ва мо Вас о сле де ћем: 
Пре ма од ред би чла на 23. став 1. тач ка 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: За кон), по рез на 
пре нос ап со лут них пра ва се пла ћа код пре но са уз на-
кна ду пра ва сво ји не на не по крет но сти.

Осно ви ца по ре за на пре нос ап со лут них пра ва је 
уго во ре на це на у тре нут ку на стан ка по ре ске оба ве зе, 
уко ли ко ни је ни жа од тр жи шне вред но сти, осим на 
пре нос пра ва сво ји не на упо тре бља ва ном мо тор ном 
во зи лу (члан 27. став 1. За ко на). 

Уко ли ко над ле жни по ре ски ор ган оце ни да је 
уго во ре на це на ни жа од тр жи шне, има пра во да у ро ку 
од 60 да на од да на при је ма по ре ске при ја ве под не те у 
скла ду са чла ном 36. став 1. За ко на, од но сно од да на 
са зна ња за пре нос, утвр ди по ре ску осно ви цу у ви си ни 
тр жи шне вред но сти (члан 27. став 2. За ко на). 

Кад об ве зник не ма оба ве зу под но ше ња по ре ске 
при ја ве у скла ду са чла ном 34. За ко на, рок из чла на 27. 
став 2. За ко на по чи ње да те че од да на пре да је јав ном 
бе ле жни ку, од но сно по ре ском ор га ну, до ка за од зна-
ча ја за оства ри ва ње пра ва на по ре ско осло бо ђе ње ко је 
по ре ски ор ган не мо же при ба ви ти раз ме ном по да та ка 
из ме ђу др жав них ор га на пре ко Сер ви сне ма ги стра ле 
ор га на, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је елек трон-
ска упра ва (у да љем тек сту: СМО), од но сно од да на 
ис те ка ро ка оста вље ног об ве зни ку у по ре ском по ступ ку 
за до ста вља ње тих до ка за (члан 27. став 3. За ко на). 

Пре ма од ред би чла на 27. став 4. За ко на, ако по-
ре ски ор ган у ро ку из ст. 2. и 3. тог чла на не утвр ди 
по ре ску осно ви цу у ви си ни тр жи шне вред но сти, по-
ре ску осно ви цу чи ни уго во ре на це на.

Пре ма то ме, код про да је иде ал ног де ла не по крет-
но сти осно ви ца по ре за на пре нос ап со лут них пра ва 
је уго во ре на це на за тај иде ал ни део не по крет но сти у 
тре нут ку на стан ка по ре ске оба ве зе уко ли ко ни је ни жа 
од тр жи шне вред но сти тог иде ал ног де ла. То зна чи да 
над ле жни по ре ски ор ган у сва ком кон крет ном слу ча ју 
утвр ђу је тр жи шну вред ност иде ал ног де ла не по крет-
но сти ко ји је пред мет пре но са и по ре ди је са уго во ре-
ном це ном за тај пре нос, а по ре ску осно ви цу утвр ђу је 
пре ма оној од тих вред но сти ко ја је ви ша. 

Ме ђу тим, ако по ре ски ор ган у ро ку од 60 да на ко ји 
се ра чу на од да на при је ма по ре ске при ја ве под не те са 
од го ва ра ју ћом до ку мен та ци јом од зна ча ја за утвр ђи ва-
ње по ре за, од но сно од да на пре да је јав ном бе ле жни ку 
или по ре ском ор га ну до ка за од зна ча ја за оства ри ва ње 

пра ва на по ре ско осло бо ђе ње ко је по ре ски ор ган не 
мо же при ба ви ти раз ме ном по да та ка из ме ђу др жав них 
ор га на пре ко Сер ви сне ма ги стра ле ор га на или да на 
ис те ка ро ка ко ји је по ре ски ор ган оста вио об ве зни ку 
за до ста вља ње тих до ка за, од но сно од да на са зна ња 
по ре ског ор га на за пре нос, не утвр ди по ре ску осно-
ви цу у ви си ни тр жи шне вред но сти, по ре ску осно ви цу 
чи ни уго во ре на це на за пре нос кон крет ног иде ал ног 
де ла не по крет но сти. (МФИН, 011-00-00834/2022-04 
од 22.09.2022. го ди не)

ПОРЕСКИ ПОСТУПАК И  
ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

1. Надлежни орган АПР не може брисати лице 
из прописаног регистра без доказа о престанку 

пореских обавеза, односно брисању из 
евиденције прописане пореским законом који 

издаје надлежни порески орган, не старијег 
од пет дана у моменту подношења захтева за 

брисање из прописаног регистра
По во дом ва шег зах те ва за ми шље ње у ве зи са 

при ме ном про пи са ко јим се уре ђу је по ре ски по сту пак 
и по ре ска ад ми ни стра ци ја, а по пи та њу са др жи не уве-
ре ња о из ми ре ним по ре ским оба ве за ма ра ди бри са ња 
ли ца из про пи са ног ре ги стра, са ста но ви шта над ле жно-
сти Сек то ра за фи скал ни си стем, ука зу је мо на сле де ће:

Од ред бом чла на 1. 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 – у да љем тек сту: ЗПППА) 
про пи са но је да се тим за ко ном уре ђу ју по сту пак 
утвр ђи ва ња, на пла те и кон тро ле јав них при хо да на 
ко је се тај за кон при ме њу је (у да љем тек сту: по ре ски 
по сту пак), пра ва и оба ве зе по ре ских об ве зни ка, ре-
ги стра ци ја по ре ских об ве зни ка и по ре ска кри вич на 
де ла и пре кр ша ји.

Од ред ба ма чла на 2. ЗПППА про пи са но је да се тај 
за кон при ме њу је на све јав не при хо де ко је на пла ћу је 
По ре ска упра ва, ако дру гим по ре ским за ко ном ни је 
друк чи је уре ђе но (у да љем тек сту: по рез).

ЗПППА се при ме њу је и на ка ма те по осно ву 
до спе лог, а не пла ће ног по ре за и тро шко ве по ступ ка 
при нуд не на пла те по ре за (у да љем тек сту: спо ред на 
по ре ска да ва ња).

Од ред ба ма чла на 2а ЗПППА про пи са но је да 
се тај за кон при ме њу је и на из вор не јав не при хо де 
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ко је те је ди ни це утвр-
ђу ју, на пла ћу ју и кон тро ли шу у јав но прав ном од но су, 
као и на спо ред на по ре ска да ва ња по тим осно ва ма, 
укљу чу ју ћи и из вор не јав не при хо де ко је је ди ни це ло-
кал не са мо у пра ве утвр ђу ју, на пла ћу ју и кон тро ли шу 
у по ступ ци ма у ко ји ма до но се по ре ске ак те, по ре ске 
управ не ак те, као и дру ге ак те у управ ном по ступ ку.

Код утвр ђи ва ња, на пла те и кон тро ле јав них при-
хо да и спо ред них по ре ских да ва ња из ста ва 1. овог 
чла на, из да ва ња пре кр шај ног на ло га, као и код под-
но ше ња зах те ва за по кре та ње пре кр шај ног по ступ ка 
за по ре ске пре кр ша је над ле жном пре кр шај ном су ду, 
над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве има пра-
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ва и оба ве зе ко је по овом за ко ну има По ре ска упра ва, 
осим пра ва и оба ве за ко је се од но се на:

1) иден ти фи ка ци ју и ре ги стра ци ју по ре ских об-
ве зни ка;

2) про це ну по ре ске осно ви це ме то дом па ри фи-
ка ци је и ме то дом уна кр сне про це не;

3) от кри ва ње по ре ских кри вич них де ла;
4) бри са на
4а) бри са на 
5) бри са на
6) оста ла пра ва и оба ве зе По ре ске упра ве са др-

жа не у од ред ба ма чла на 160. тач. 9) и12), чл. 161, 164. 
и 167–171. тог за ко на.

Од ред ба ма чла на 2б став 1. ЗПППА про пи са но је 
да се од ред бе ЗПППА ко ји ма су уре ђе на овла шће ња 
По ре ске упра ве, пра ва и оба ве зе по ре ских об ве зни ка, 
овла шће ња по ре ских ин спек то ра и по ре ских из вр ши-
те ља По ре ске упра ве, сход но при ме њу ју и на овла шће-
ња је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, од но сно на пра ва и 
оба ве зе об ве зни ка из вор них јав них при хо да из чла на 
2а став 1. ЗПППА, на овла шће ња по ре ских ин спек то ра 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и по ре ских из вр ши те ља 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, у по ступ ку утвр ђи ва ња, 
на пла те и кон тро ле из вор них при хо да је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве на ко је се при ме њу је ЗПППА.

Од ред ба ма чла на 29. став 7. ЗПППА про пи са но 
је да ор ган, ор га ни за ци ја или дру го ли це над ле жно за 
упис у про пи са ни ре ги стар ли ца ко ја оба вља ју де лат-
ност не мо же бри са ти ли це из про пи са ног ре ги стра 
без до ка за о пре стан ку по ре ских оба ве за, од но сно 
бри са њу из еви ден ци је про пи са не по ре ским за ко ном 
ко ји из да је над ле жни по ре ски ор ган, не ста ри јег од 
пет да на у мо мен ту под но ше ња зах те ва за бри са ње 
из про пи са ног ре ги стра.

Ор ган, ор га ни за ци ја или дру го ли це над ле жно за 
упис у про пи са ни ре ги стар ли ца ко ја оба вља ју де лат-
ност, мо же бри са ти по ре ског об ве зни ка пред у зет ни ка 
из про пи са ног ре ги стра, под усло ви ма про пи са ним у 
ста ву 7. овог чла на, па и у слу ча ју не по сто ја ња до ка за 
о пре стан ку оба ве за по осно ву до при но са за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње уко ли ко су та ли ца сте кла 
пра во на пен зи ју сход но од ред ба ма за ко на ко јим се 
уре ђу је пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње (члан 29. 
став 8. ЗПППА).

Пре ма то ме, над ле жни ор ган Аген ци је за при-
вред не ре ги стре не мо же бри са ти ли це из про пи са ног 
ре ги стра без до ка за о пре стан ку по ре ских оба ве за, 
од но сно бри са њу из еви ден ци је про пи са не по ре ским 
за ко ном ко ји из да је над ле жни по ре ски ор ган, не ста-
ри јег од пет да на у мо мен ту под но ше ња зах те ва за 
бри са ње из про пи са ног ре ги стра.

Има ју ћи у ви ду да је над ле жни по ре ски ор ган, ко-
ји из да је до каз, од но сно уве ре ње да по ре ски об ве зник 
не ма не из ми ре них по ре ских оба ве за еви ден ти ра них у 
по ре ском ра чу но вод ству на дан из да ва ња истог, ду жан 
да из вр ши увид у ана ли тич ке кар ти це и дру гу ра чу но-
вод стве ну еви ден ци ју ко јом рас по ла же, ми шље ња смо 
да над ле жни ор ган Аген ци је за при вред не ре ги стре 
из пред мет ног уве ре ња мо ра не спор но утвр ди ти да 

су по ре ске оба ве зе пре ста ле, од но сно да не по сто је 
не из ми ре не по ре ске оба ве зе сход но од ред ба ма чла на 
29. ст. 7. и 8. ЗПППА. (МФИН, 011-00-00697/2022-04 
од 15.08.2022. го ди не)

2. Поступак одлагања доспелог пореза и 
подношење захтева за плаћање на рате
Од ред ба ма чла на 73. ст. 1–4. 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 – у да љем тек сту: 
ЗПППА) про пи са но је да По ре ска упра ва мо же, на 
обра зло же ни зах тев по ре ског об ве зни ка, у це ло сти 
или де ли мич но, од ло жи ти пла ћа ње ду го ва ног по ре за, 
под усло вом да пла ћа ње ду го ва ног по ре за:

1) за по ре ског об ве зни ка пред ста вља не при ме ре но 
ве ли ко оп те ре ће ње;

2) на но си бит ну еко ном ску ште ту по ре ском об-
ве зни ку.

Усло ве из ста ва 1. овог чла на бли же уре ђу је Вла да.
О од ла га њу пла ћа ња ду го ва ног по ре за, по ис пу-

ње њу усло ва из ст. 1. и 2. овог чла на, од лу чу је:
1) ми ни стар или ли це ко је он овла сти – на осно ву 

пи сме ног пред ло га ру ко во ди о ца ор га ни за ци о не је ди-
ни це По ре ске упра ве пре ма глав ном ме сту по сло ва ња, 
од но сно ме сту пре би ва ли шта по ре ског об ве зни ка 
– осим за из вор не јав не при хо де је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве;

2) гра до на чел ник, од но сно пред сед ник оп шти не, 
од но сно ли це ко је он овла сти, је ди ни це ло кал не са-
мо у пра ве ко јој при па да ју из вор ни јав ни при хо ди чи ја 
на пла та се од ла же у скла ду са ЗПППА.

Од лу ком из ста ва 3. овог чла на мо же се одо бри ти 
од ла га ње пла ћа ња ду го ва ног по ре за на ра те, али нај ду-
же до 60 ме се ци, уз мо гућ ност ко ри шће ња од ло же ног 
пла ћа ња до 12 ме се ци.

Од ред ба ма чла на 74. ст. 1–7. ЗПППА про пи са но 
је да у по ступ ку од лу чи ва ња о од ла га њу пла ћа ња ду го-
ва ног по ре за из чла на 73. став 3. ЗПППА, од по ре ског 
об ве зни ка се зах те ва да ва ње сред ста ва обез бе ђе ња 
на пла те, ко ја не мо гу би ти ма ња од ви си не ду го ва ног 
по ре за чи је се пла ћа ње од ла же.

Сред ства обез бе ђе ња на пла те из ста ва 1. овог 
чла на су:

1) хи по те ка на не по крет но сти по ре ског об ве зни ка;
2) за ло га на по крет ним ства ри ма по ре ског об-

ве зни ка;
3) нео по зи ва бан кар ска га ран ци ја;
4) јем ство дру гог ли ца ко је је вла сник имо ви не;
5) тра си ра на ме ни ца, ак цеп ти ра на од стра не два 

жи ран та, из чи јих се за ра да, на ко ји ма се уста но вља ва 
ад ми ни стра тив на за бра на, по ре ски дуг мо же на пла ти ти;

6) ме ни ца ава ли ра на од стра не по слов не бан ке.
Ако се ду го ва ни по рез обез бе ђу је сред стви ма из 

ста ва 2. тач. 1), 2) и 4) овог чла на, сред ства обез бе ђе ња 
не мо гу би ти ма ња од 120% ви си не ду го ва ног по ре за 
чи ја се на пла та обез бе ђу је.

У по ступ ку од лу чи ва ња о од ла га њу пла ћа ња ду-
го ва ног по ре за из чла на 73. став 3. ЗПППА, По ре ска 
упра ва од лу чу је из ко јих од пред ло же них, од но сно 
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од дру гих, по ре ском об ве зни ку до ступ них сред ста ва 
обез бе ђе ња, из ста ва 2. овог чла на, ће се нај е фи ка-
сни је на пла ти ти ду го ва ни по рез и о то ме оба ве шта ва 
по ре ског об ве зни ка.

До каз да је обез бе дио сред ства обез бе ђе ња из ста-
ва 4. овог чла на по ре ски об ве зник до ста вља По ре ској 
упра ви као услов за пот пи си ва ње спо ра зу ма, од но сно 
до но ше ње ре ше ња из чла на 73. став 6. ЗПППА.

Из у зет но од ст. 1–5. овог чла на, од по ре ског об ве-
зни ка не зах те ва се ис пу ње ње усло ва ко је је про пи са ла 
Вла да ак том из чла на 73. став 2. ЗПППА, као ни да ва ње 
сред ста ва обез бе ђе ња на пла те – ако ду го ва ни по рез из 
чла на 73. став 3. ЗПППА, по осно ву свих јав них при-
хо да ко је на пла ћу је По ре ска упра ва, на дан под но ше ња 
зах те ва за од ла га ње ње го вог пла ћа ња, из но си, и то:

1) за прав но ли це, пред у зет ни ка и фонд – до 
1.500.000 ди на ра;

2) за фи зич ко ли це – до 200.000 ди на ра.
Ако се по ре ски об ве зник не при др жа ва ро ко ва 

из спо ра зу ма, од но сно ре ше ња о од ла га њу пла ћа ња 
ду го ва ног по ре за, или уко ли ко у пе ри о ду за ко ји је 
од ло же но пла ћа ње ду го ва ног по ре за не из ми ри те-
ку ћу оба ве зу, осим у слу ча ју ако је под нео зах тев за 
од ла га ње пла ћа ња те те ку ће оба ве зе, По ре ска упра ва 
ће по слу жбе ној ду жно сти по ни шти ти спо ра зум, од но-
сно уки ну ти ре ше ње и до спе ли, а не пла ће ни по ре ски 
дуг, во де ћи ра чу на о ефи ка сно сти на пла те, на пла ти ти:

1) из сред ста ва обез бе ђе ња;
2) у по ступ ку при нуд не на пла те по ре ског ду га.
Од ред ба ма чла на 76. ст. 2–4. ЗПППА про пи са-

но је да ако је, у скла ду са од ред ба ма чл. 73, 74, 74а 
и 74б ЗПППА, пла ћа ње ду го ва ног по ре за од ло же но, 
ка ма та се об ра чу на ва и за вре ме док тра је од ла га ње, 
по сто пи јед на кој го ди шњој ре фе рент ној сто пи На-
род не бан ке Ср би је.

По ре ском об ве зни ку ко ме је у скла ду са од ред ба ма 
чл. 73, 74, 74а и 74б ЗПППА, пла ћа ње ду го ва ног по-
ре за од ло же но, а ко ји ре дов но из ми ру је ра те до спе лих 
оба ве за ко је су од ло же не, укљу чу ју ћи и те ку ће оба-
ве зе у скла ду са за ко ном, от пи су је се 50% ка ма те ко ја 
се од но си на тај дуг пла ћен у том пе ри о ду, по ис те ку 
сва ких 12 ме се ци, до из ми ре ња тог ду га у пот пу но-
сти. Пра во на от пис 50% ка ма те се не оства ру је за 
од ла га ње пла ћа ња ду го ва ног по ре за, ка да је оба ве за 
утвр ђе на ре ше њем у по ступ ку по ре ске кон тро ле, као 
и у слу ча ју из чла на 74. став 11. ЗПППА.

Ка да по ре ски об ве зник и пре ис те ка ро ка пла ћа ња 
ду го ва ног по ре за на ра те у скла ду са ЗПППА ис пла ти 
ду го ва ни по рез у пот пу но сти, по ре ском об ве зни ку се 
от пи су је 50% ка ма те на тај дуг. 

С тим у ве зи, ука зу је мо да сход но од ред ба ма 
ЗПППА, не по сто ји за кон ски основ да се по ре ском 
об ве зни ку от пи ше це ло куп на об ра чу на та, а не пла ће на 
ка ма та по осно ву ду го ва ног по ре за.

Ме ђу тим, ука зу је мо да по ре ски об ве зник мо же 
да под не се обра зло же ни зах тев По ре ској упра ви за 
од ла га ње пла ћа ња ду го ва ног по ре за на ра те, а По ре-
ска упра ва по сту па ју ћи по том зах те ву мо же од ло жи ти 
пла ћа ње ду го ва ног по ре за у це ло сти или де ли мич но, 

нај ду же до 60 ме се ци, ако по ре ски об ве зник ис пу ни 
про пи са не усло ве. Та ко ђе се про пи су је и уста но вља ва-
ње сред ста ва обез бе ђе ња на пла те из ко јих ће По ре ска 
упра ва нај е фи ка сни је на пла ти ти ду го ва ни по рез. Од 
по ре ског об ве зни ка се не ће зах те ва ти да ва ње сред ста-
ва обез бе ђе ња на пла те ако ду го ва ни по рез по осно ву 
свих јав них при хо да ко је на пла ћу је По ре ска упра ва, 
на дан под но ше ња зах те ва за од ла га ње ње го вог пла-
ћа ња, из но си за прав но ли це, пред у зет ни ка и фонд до 
1.500.000 ди на ра, а за фи зич ко ли це до 200.000 ди на ра. 

Уко ли ко по ре ски об ве зник ре дов но из ми ру је 
ра те до спе лих оба ве за ко је су од ло же не, укљу чу ју ћи 
и те ку ће оба ве зе у скла ду са за ко ном, от пи су је му се 
50% ка ма те ко ја се од но си на тај дуг пла ћен у том пе-
ри о ду, по ис те ку сва ких 12 ме се ци, до из ми ре ња тог 
ду га у пот пу но сти.

На по ми ње мо да По ре ска упра ва у сва ком кон крет-
ном слу ча ју утвр ђу је ис пу ње ност про пи са них усло ва 
и чи ње ни це ко је су бит не за до но ше ње за ко ни те и пра-
вил не од лу ке у ве зи са пра вом по ре ског об ве зни ка на 
од ла га ње пла ћа ња ду го ва ног по ре за на ра те. (МФИН, 
430-00-00079/2022-04 од 11.08.2022. го ди не)

3. У сваком конкретном случају пореске 
контроле, Пореска управа дужна је да утврди 
све чињенице битне за доношење законите и 
правилне одлуке, посвећујући једнаку пажњу 

чињеницама које иду у прилог и на штету 
пореском обвезнику

Од ред бом чла на 1. 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 – у да љем тек сту: ЗПППА) 
про пи са но је да се тим за ко ном уре ђу ју по сту пак 
утвр ђи ва ња, на пла те и кон тро ле јав них при хо да на 
ко је се тај за кон при ме њу је (у да љем тек сту: по ре ски 
по сту пак), пра ва и оба ве зе по ре ских об ве зни ка, ре-
ги стра ци ја по ре ских об ве зни ка и по ре ска кри вич на 
де ла и пре кр ша ји.

Од ред бом чла на 4. став 3. ЗПППА про пи са но је 
да је По ре ска упра ва ду жна да утвр ђу је све чи ње ни це 
ко је су бит не за до но ше ње за ко ни те и пра вил не од лу-
ке, по све ћу ју ћи јед на ку па жњу чи ње ни ца ма ко је иду 
у при лог и на ште ту по ре ском об ве зни ку.

Од ред ба ма чла на 43. ЗПППА про пи са но је да се 
чи ње ни це у по ре ском по ступ ку утвр ђу ју на осно ву 
до ка за.

Као до каз у по ре ском по ступ ку мо гу се упо тре би-
ти по ре ска при ја ва, по ре ски би ланс, по слов не књи ге 
и еви ден ци је, ра чу но вод стве ни ис ка зи, по слов на до-
ку мен та ци ја и дру ге ис пра ве и ин фор ма ци је ко ји ма 
рас по ла же По ре ска упра ва, при ку пље не од по ре ског 
об ве зни ка или тре ћих ли ца, ис каз све до ка, на лаз ве шта-
ка, уви ђај и сва ко дру го сред ство ко јим се чи ње ни це 
мо гу утвр ди ти.

Утвр ђи ва ње чи ње ни ца у по ступ ку по ре ске кон-
тро ле вр ши се и пре ма од ред ба ма чл. 117–139. ЗПППА.

Пре ма од ред би чла на 44. став 1. ЗПППА, По-
ре ска упра ва мо же зах те ва ти од по ре ског об ве зни ка 
и тре ћих ли ца да, у ро ку ко ји она од ре ди, до ста ве на 
увид и про ве ру по слов не књи ге и еви ден ци је, ра чу-
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но вод стве не ис ка зе, по слов ну до ку мен та ци ју и дру ге 
ис пра ве и до ка зе, ра ди утвр ђи ва ња чи ње нич ног ста ња.

Од ред бом чла на 45. став 1. ЗПППА По ре ски 
об ве зник је ду жан да, на зах тев По ре ске упра ве и у 
ра зум ном ро ку ко ји она од ре ди, пру жи све рас по ло жи ве 
ин фор ма ци је, нео п ход не за утвр ђи ва ње чи ње нич ног 
ста ња од зна ча ја за опо ре зи ва ње. По ре ска упра ва мо-
же да зах те ва од дру гих ли ца, при вред них су бје ка та, 
ба на ка, др жав них ор га на и ор га ни за ци ја, ор га на те-
ри то ри јал не ау то но ми је и ло кал не са мо у пра ве да, у 
ра зум ном ро ку ко ји она од ре ди, пру же рас по ло жи ве 
ин фор ма ци је, као и по дат ке од зна ча ја за пред у зи ма ње 
ак тив но сти из де ло кру га над ле жно сти По ре ске упра ве

Од ред бом чла на 123. став 1. ЗПППА про пи са но 
је да је по ре ска кон тро ла по сту пак про ве ре и утвр ђи-
ва ња за ко ни то сти и пра вил но сти ис пу ња ва ња по ре ске 
оба ве зе, као и по сту пак про ве ре тач но сти, пот пу но сти 
и ускла ђе но сти са за ко ном, од но сно дру гим про пи си-
ма, по да та ка ис ка за них у по ре ској при ја ви, по ре ском 
би лан су, ра чу но вод стве ним из ве шта ји ма и дру гим 
еви ден ци ја ма по ре ског об ве зни ка ко ји вр ши По ре ска 
упра ва, у скла ду са ЗПППА.

Пре ма то ме, у сва ком кон крет ном слу ча ју по ре-
ске кон тро ле, По ре ска упра ва ду жна је да утвр ди све 
чи ње ни це бит не за до но ше ње за ко ни те и пра вил не 
од лу ке, по све ћу ју ћи јед на ку па жњу чи ње ни ца ма ко је 
иду у при лог и на ште ту по ре ском об ве зни ку.

С тим у ве зи, у за ви сно сти од пред ме та кон тро ле, 
По ре ска упра ва, сход но од ред ба ма ЗПППА мо же од 
по ре ског об ве зни ка зах те ва ти на увид и про ве ру по-
слов не књи ге и еви ден ци је, ра чу но вод стве не ис ка зе, 
по слов ну до ку мен та ци ју и дру ге ис пра ве и до ка зе, 
ра ди утвр ђи ва ња чи ње нич ног ста ња нео п ход ног за 
утвр ђи ва ње за ко ни то сти и пра вил но сти ис пу ња ва ња 
по ре ске оба ве зе.

Сход но на ве де ном, у по ступ ку по ре ске кон тро-
ле се мо гу ко ри сти ти сва до ка зна сред ства из чла на 
43. став 2. ЗПППА, на осно ву ко јих По ре ска упра ва 
утвр ђу је чи ње ни це ко ју су од зна ча ја за од лу чи ва ње 
у скла ду са чла ном 4. став 3. ЗПППА. (МФИН, 011-
00-00179/2022-04 од 15.08.2022. го ди не)

4. Поступак утврђивања застарелости пореске 
обавезе у складу са одредбама ЗПППА

Од ред бом чла на 1. 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 – у да љем тек сту: ЗПППА) 
про пи са но је да се тим за ко ном уре ђу ју по сту пак 
утвр ђи ва ња, на пла те и кон тро ле јав них при хо да на 
ко је се овај за кон при ме њу је (у да љем тек сту: по ре-
ски по сту пак), пра ва и оба ве зе по ре ских об ве зни ка, 
ре ги стра ци ја по ре ских об ве зни ка и по ре ска кри вич на 
де ла и пре кр ша ји.

Пре ма од ред ба ма чла на 3. ЗПППА ако је дру гим 
за ко ном пи та ње из обла сти ко ју уре ђу је ЗПППА уре ђе-
но на друк чи ји на чин, при ме њу ју се од ред бе ЗПППА.

Ако ЗПППА ни је друк чи је про пи са но, по ре ски 
по сту пак се спро во ди по на че ли ма и у скла ду са од ред-
ба ма за ко на ко јим се уре ђу је оп шти управ ни по сту пак, 

од но сно у скла ду са од ред ба ма за ко на ко јим се уре ђу је 
ин спек циј ски над зор.

Од ред ба ма чла на 23. про пи са но је да по ре ска 
оба ве за пре ста је:

По ре ска оба ве за пре ста је:
1) на пла том по ре за;
2) за ста ре ло шћу по ре за;
3) от пи сом по ре за;
4) на дру ги за ко ном про пи са ни на чин.
Не пла ће на по ре ска оба ве за по ре ског об ве зни ка 

– прав ног ли ца над ко јим је пра во сна жним ре ше њем 
за кљу чен сте чај ни по сту пак бан крот ством, пре ста је, 
осим ако је ра ди ње не на пла те упи са но за ло жно пра-
во у јав ним књи га ма или ре ги стри ма, од но сно ако је, 
по ред по ре ског об ве зни ка, дру го ли це од го вор но за 
ње но ис пу ње ње.

У слу ча ју из ста ва 1. тач. 2)–4) и ста ва 2. овог 
чла на, По ре ска упра ва до но си ре ше ње о пре стан ку 
по ре ске оба ве зе.

Од ред ба ма чла на 114. ЗПППА про пи са но да пра-
во По ре ске упра ве на утвр ђи ва ње и на пла ту по ре за и 
спо ред них по ре ских да ва ња за ста ре ва за пет го ди на 
од да на ка да је за ста ре лост по че ла да те че.

За ста ре лост пра ва на утвр ђи ва ње по ре за и спо-
ред них по ре ских да ва ња по чи ње да те че од пр вог да на 
на ред не го ди не од го ди не у ко јој је тре ба ло утвр ди ти 
по рез, од но сно спо ред но по ре ско да ва ње.

За ста ре лост пра ва на на пла ту по ре за и спо ред-
них по ре ских да ва ња по чи ње да те че од пр вог да на 
на ред не го ди не од го ди не у ко јој је оба ве за по ре ског 
ду жни ка до спе ла за пла ћа ње.

Пре ма чла ну 114а ЗПППА про пи са но је да пра-
во по ре ског об ве зни ка на по вра ћај, по ре ски кре дит, 
ре фак ци ју и ре фун да ци ју, као и на ми ре ње до спе лих 
оба ве за пу тем прек њи жа ва ња по ре за и по вра ћај спо-
ред них по ре ских да ва ња за ста ре ва за пет го ди на од 
да на ка да је за ста ре лост по че ла да те че.

За ста ре лост пра ва на по вра ћај, по ре ски кре дит, 
ре фак ци ју и ре фун да ци ју, као и на ми ре ње до спе лих 
оба ве за пу тем прек њи жа ва ња по ре за и по вра ћај спо-
ред них по ре ских да ва ња по чи ње да те че од пр вог да на 
на ред не го ди не од го ди не у ко јој је по ре ски об ве зник 
сте као пра во на по вра ћај, по ре ски кре дит, ре фак ци-
ју и ре фун да ци ју, као и на ми ре ње до спе лих оба ве за 
пу тем прек њи жа ва ња по ре за и по вра ћај спо ред них 
по ре ских да ва ња.

Пре ма чла ну 114ж ЗПППА про пи са но је да пра-
во на утвр ђи ва ње, на пла ту, по вра ћај, по ре ски кре дит, 
ре фак ци ју, ре фун да ци ју, као и на ми ре ње до спе лих 
оба ве за пу тем прек њи жа ва ња по ре за, увек за ста ре ва 
у ро ку од де сет го ди на од ис те ка го ди не у ко јој је по-
рез тре ба ло утвр ди ти или на пла ти ти, од но сно у ко јој 
је из вр ше на пре пла та, осим ако овим за ко ном ни је 
друк чи је про пи са но. 

По ре ска упра ва, по ис те ку ро ка из ста ва 1. овог 
чла на, по слу жбе ној ду жно сти, до но си ре ше ње о пре-
стан ку по ре ске оба ве зе, од но сно о пре стан ку пра ва на 
по вра ћај, по ре ски кре дит, ре фак ци ју, ре фун да ци ју, као 
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и на на ми ре ње до спе лих оба ве за пу тем прек њи жа ва ња 
по ре за, због за ста ре ло сти. 

Од ред ба ма чла на 114з ЗПППА про пи са но је да 
за ста ре лост пра ва По ре ске упра ве на утвр ђи ва ње и 
на пла ту по ре за и спо ред них по ре ских да ва ња не те че:

1) за вре ме од по кре та ња управ ног спо ра до пра-
во сна жно сти суд ске од лу ке;

2) за вре ме ка да је дру гим за ко ном про пи са но да 
се по ре ски по сту пак не мо же от по че ти, од но сно да се 
за по че ти по ре ски по сту пак пре ки да;

3) за вре ме ка да је у скла ду са од ред ба ма чл. 73, 
74, 74а и 74б овог за ко на, пла ћа ње ду го ва ног по ре за 
од ло же но.

Вре ме тра ја ња за сто ја за ста ре ло сти из ста ва 1. 
овог чла на не ра чу на се у ап со лут ни рок за за ста ре лост.

Од ред ба ма чла на 63. За ко на о оп штем управ ном 
по ступ ку („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 18/16 и 95/18 
– ау тен тич но ту ма че ње – у да љем тек сту: ЗУП) про-
пи са но је да се за пи сник са ста вља о усме ној рас пра ви, 
дру гој ва жни јој рад њи у по ступ ку и о ва жни јим усме-
ним из ја ва ма стра на ка, дру гих уче сни ка у по ступ ку 
и тре ћих ли ца.

У за пи сник се уно си на зив ор га на, рад ња ко ја се 
пред у зи ма, ме сто, дан и час ка да се рад ња пред у зи ма, 
управ на ствар ко ја је пред мет по ступ ка, лич на име на 
овла шће них слу жбе них ли ца, при сут них стра на ка, 
њи хо вих за ступ ни ка и дру гих ли ца и опис то ка и са-
др жи не пред у зе те рад ње и да тих из ја ва као и по да так 
о ис пра ва ма ко је су ко ри шће не.

Ако ли це од би је да пот пи ше за пи сник или оде са 
ме ста пред у зи ма ња рад ње пре не го што је за пи сник 
за кљу чен, то се уно си у за пи сник, са раз ло зи ма због 
ко јих је од би је но пот пи си ва ње за пи сни ка.

За пи сник ко ји је са чи њен са гла сно про пи су је сте 
јав на ис пра ва и до каз о то ку и са др жи ни пред у зе тих 
рад њи и да тих из ја ва, из у зев у де ло ви ма на ко је је 
ста вље на при мед ба.

Од ред ба ма чла на 90. ст. 1. и 2. ЗУП про пи са но је 
да се по сту пак по кре ће зах те вом стран ке или по слу-
жбе ној ду жно сти. По сту пак се по кре ће по слу жбе ној 
ду жно сти кад је то про пи сом од ре ђе но или кад ор ган 
утвр ди или са зна да је, с об зи ром на чи ње нич но ста ње, 
нео п ход но да се за шти ти јав ни ин те рес.

Од ред ба ма чла на 90. ст. 1. и 2. ЗУП про пи са но је 
да је по сту пак по кре нут зах те вом стран ке кад ор ган 
при ми зах тев стран ке. По сту пак је по кре нут по слу-
жбе ној ду жно сти ко ји је у ин те ре су стран ке кад ор ган 
пре ду зме би ло ко ју рад њу ра ди во ђе ња по ступ ка.

Од ред бом чла на 102. ЗУП про пи са но је да ор ган 
утвр ђу је чи ње ни це и окол но сти од зна ча ја за по сту-
па ње у управ ној ства ри. Стран ка не мо ра да при ба ви 
до ка зе ко је мо же да при ба ви ор ган, ни ти уве ре ња и 
дру ге ис пра ве ко је ор га ни ни су ду жни да из да ју.

Од ред ба ма чла на 104. ЗУП про пи са но је да ор ган 
мо же не по сред но да од лу чи о управ ној ства ри:

1) ако је чи ње нич но ста ње утвр ђе но на осно ву 
чи ње ни ца и до ка за ко је је стран ка из не ла у зах те ву 
или на осно ву оп ште по зна тих чи ње ни ца или чи ње-
ни ца ко је су по зна те ор га ну;

2) ако чи ње нич но ста ње мо же да се утвр ди на 
осно ву по да та ка из слу жбе них еви ден ци ја, а стран ка 
не мо ра да се из ја сни ра ди за шти те ње них пра ва и 
прав них ин те ре са;

3) ако се до но си усме но ре ше ње, а чи ње ни це на 
ко ји ма се оно за сни ва су учи ње не ве ро ват ним (члан 
116. ст. (5) и (6) ЗУП);

4) ако је то по себ ним за ко ном од ре ђе но.
У по ступ ку не по сред ног од лу чи ва ња од стран ке 

се не узи ма из ја ва и не во ди ис пит ни по сту пак.
Од ред ба ма чла на 106. ст. 1. и 2. ЗУП про пи са но 

је да се ис пит ни по сту пак во ди ако у по ступ ку не по-
сред ног од лу чи ва ња не мо гу да се утвр де чи ње ни це 
ко је су од зна ча ја за по сту па ње у управ ној ства ри или 
ако стран ка ма мо ра да се пру жи при ли ка да се из ја-
сне ра ди за шти те њи хо вих пра ва и прав них ин те ре са.

Стран ка има пра во да се у ис пит ном по ступ ку 
из ја сни о чи ње ни ца ма ко је су из не те и о по ну ђе ним 
до ка зи ма, да уче ству је у из во ђе њу до ка за, по ста вља 
пи та ња дру гим стран ка ма, све до ци ма и ве шта ци ма, 
из но си чи ње ни це ко је су од зна ча ја за по сту па ње у 
управ ној ства ри, пред ла же до ка зе, из но си прав не 
тврд ње и по би ја тврд ње ко је се не сла жу с ње ним.

1) Са гла сно на ве де ним од ред ба ма ЗПППА, пра во 
над ле жног по ре ског ор га на на на пла ту по ре ске оба ве-
зе за ста ре ва за пет го ди на од да на ка да је за ста ре лост 
по че ла да те че, тј. од пр вог да на на ред не го ди не од 
го ди не у ко јој је та оба ве за по ре ског ду жни ка до спе-
ла за пла ћа ње. 

Уко ли ко је над ле жни по ре ски ор ган про тив по-
ре ског ду жни ка пред у зи мао рад ње у ци љу на пла те 
по ре ске оба ве зе, рок за ста ре ло сти пра ва на на пла ту 
се пре ки дао сва ком рад њом по ре ског ор га на пред-
у зе том про тив по ре ског ду жни ка у ци љу на пла те и 
по сле пре ки да по чи њао да те че из но ва, а вре ме ко је 
је про те кло пре пре ки да ни је се ра чу на ло у за ко ном 
од ре ђе ни рок за за ста ре лост. 

2) Пра во на на пла ту по ре ске оба ве зе, увек за ста-
ре ва у ро ку од де сет го ди на од ис те ка го ди не у ко јој је 
по рез тре ба ло на пла ти ти, осим у слу ча је ви ма из чла на 
114з ЗПППА ка да је про пи са но да за ста ре лост пра ва 
над ле жног по ре ског ор га на на утвр ђи ва ње и на пла ту 
по ре за и спо ред них по ре ских да ва ња не те че:

– за вре ме од по кре та ња управ ног спо ра до пра-
во сна жно сти суд ске од лу ке;

– за вре ме ка да је дру гим за ко ном про пи са но да 
се по ре ски по сту пак не мо же от по че ти, од но сно да се 
за по че ти по ре ски по сту пак пре ки да;

– за вре ме ка да је у скла ду са од ред ба ма чл. 73, 74, 
74а и 74б ЗПППА, пла ћа ње ду го ва ног по ре за од ло же но.

Вре ме тра ја ња за сто ја за ста ре ло сти у на ве де ним 
слу ча је ви ма не ра чу на се у ап со лут ни рок за за ста-
ре лост.

3) Сход но од ред ба ма ЗПППА, По ре ска упра ва 
у слу ча ју пре стан ка по ре ске оба ве зе за ста ре ло шћу 
по ре за, до но си ре ше ње о то ме.

4) Над ле жни по ре ски ор ган у сва ком кон крет-
ном слу ча ју про ве ра ва и утвр ђу је чи ње нич но ста ње 
у по гле ду за ста ре ло сти по ре ске оба ве зе, да ли је би ло 
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пре ки да, од но сно за сто ја за ста ре ло сти и да ли је, у 
ве зи са тим, до шло до за ста ре ло сти по ре ске оба ве зе 
по осно ву за ста ре ло сти.

Уко ли ко је са гла сно од ред ба ма ЗУП одр жан ис пит-
ни по сту пак, над ле жни по ре ски ор ган је пре до но ше ња 
ре ше ња, ду жан да до не се за пи сник (о усме ној рас пра-
ви, дру гој ва жни јој рад њи у по ступ ку и о ва жни јим 
усме ним из ја ва ма по ре ских об ве зни ка), ко ји по ре ски 
об ве зник пот пи су је, а уко ли ко од би је да пот пи ше за-
пи сник то се уно си у исти, са раз ло зи ма због ко јих је 
од би је но пот пи си ва ње за пи сни ка. (МФИН, 011-00-
01380/2021-04 од 28.06.2022. го ди не)

АКЦИЗЕ

1. Производ декларисан као „Мешавина 
освежавајућег безалкохолног пића и лаког 

светлог пива“ (TWIST) који садржи 2% 
алкохола сматра се нискоалкохолним пићем  

на које се плаћа акциза
У ве зи са ва шим до пи сом, ко јим сте се обра ти-

ли Ми ни стар ству фи нан си ја, Сек то ру за фи скал ни 
си стем, по пи та њу, да ли се ак ци зни про из вод ко ји је 
де кла ри сан под на зи вом „Ме ша ви на осве жа ва ју ћег 
без ал ко хол ног пи ћа и ла ког све тлог пи ва“ (TWIST) 
и ко ји са др жи 2% ал ко хо ла, а са сто ји се из ме ша ви не 
осве жа ва ју ћег без ал ко хол ног пи ћа 60% и ла ког све тлог 
пи ва 40%, мо же сма тра ти ни ско ал ко хол ним пи ћем, са 
аспек та про пи са ко јим се уре ђу ју ак ци зе, оба ве шта-
ва мо вас сле де ће:

Од ред бом чла на 12. став 1. За ко на о ак ци за ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 22/01, . . . и 53/21 – у 
да љем тек сту: За кон) про пи са но је да се ал ко хол ним 
пи ћи ма сма тра ју пи ћа ко ја се, у за ви сно сти од си ро ви-
на од ко јих се про из во де и са др жа ја ета но ла, ста вља ју 
у про мет као та ква вр ста пи ћа у скла ду са про пи сом 
о ква ли те ту и дру гим зах те ви ма за ал ко хол на пи ћа.

Пре ма ста ву 3. на ве де ног чла на За ко на, про пи са-
но је да се ал ко хол ним пи ћи ма, у сми слу овог за ко на, 
сма тра ју и ни ско ал ко хол на пи ћа ко ја са др же ви ше од 
1,2% vоl ал ко хо ла, а нај ви ше 15% vоl ал ко хо ла, ко ја се 
про из во де од воћ них со ко ва или осве жа ва ју ћих без ал-
ко хол них пи ћа уз до да так ра фи ни са ног етил ал ко хо ла 
или ал ко хол них пи ћа или биљ них екс тра ка та или ал-
ко хол них пи ћа до би је них пу тем фер мен та ци је (ви на, 
ви на од ја бу ке – cider, ви на од кру шке – perry и др.), а 
ква ли тет воћ них со ко ва, осве жа ва ју ћих без ал ко хол них 
пи ћа, ра фи ни са ног етил ал ко хо ла, ал ко хол них пи ћа, 
ви на и ал ко хол них пи ћа до би је них пу тем фер мен та-
ци је мо ра да бу де у скла ду са про пи си ма ко ји ма се 
ре гу ли ше њи хов ква ли тет.

Ста вом 3. на ве де ног чла на За ко на, про пи са но 
је да се у сми слу овог за ко на, ал ко хол ним пи ћи ма из 
ста ва 1. овог чла на сма тра ју се и све вр сте пи ва, осим 
без ал ко хол ног пи ва ко је са др жи до 0,5% ал ко хо ла, без 
об зи ра на на чин па ко ва ња.

У ве зи пред мет ног пи та ња, Ми ни стар ство по-
љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де – Сек тор 
за по љо при вред ну по ли ти ку, на ваш зах тев, да ло је 
ми шље ње број: 011-00-00083/2021-08 од 25.05.2021. 

го ди не, ко јим је на ве де но да се пред мет ни про из вод, 
од но сно про из вод ко ји се са сто ји од ме ша ви не пи ва и 
осве жа ва ју ћег без ал ко хол ног пи ћа, при че му је ко ли чи-
на пи ва 40% а ко ли чи на осве жа ва ју ћег без ал ко хол ног 
пи ћа 60% не мо же ка те го ри са ти као пи во, од но сно овај 
про из вод се не мо же ста ви ти у про мет под на зи вом 
пи во, већ као ме ша ви на пи ва и осве жа ва ју ћег без ал-
ко хол ног пи ћа и где је су бјект у по сло ва њу хра ном 
оба ве зан да на ве де и спи сак са сто ја ка на де кла ра ци-
ји, а у скла ду са чла ном 19. Пра вил ни ка о ква ли те ту 
пи ва („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 145/14 – у да љем 
тек сту: Пра вил ник).

Пи во ко је се ме ша са про из во ди ма из чла на 8. 
овог пра вил ни ка при че му је са др жај пи ва у тој ме-
ша ви ни ма њи или јед нак 50% m/m, озна ча ва се та ко 
што се на во ди реч: „ме ша ви на” иза ко је сле ди на зив 
пи ва из чла на 4. овог пра вил ни ка и на зив про из во да 
са ко јим је пи во ме ша но.

У скла ду са на ве де ним за кон ским и под за кон ским 
про пи си ма, у кон крет ном слу ча ју, пред мет ни про из-
вод, ко ји је ка ко на во ди те у ва шем до пи су, де кла ри сан 
под на зи вом „Ме ша ви на осве жа ва ју ћег без ал ко хол ног 
пи ћа и ла ког све тлог пи ва“ (TWIST), ко ји са др жи 2% 
ал ко хо ла, а са сто ји се из ме ша ви не осве жа ва ју ћег без-
ал ко хол ног пи ћа 60% и пи ва 40%, као та кав про из вод, 
сма тра се нискоалкохолним пи ћем. То зна чи да се ак-
ци зни про из вод де кла ри сан под на зи вом „Ме ша ви на 
осве жа ва ју ћег без ал ко хол ног пи ћа и ла ког све тлог 
пи ва“ (TWIST) опо ре зу је ак ци зом про пи са ном на 
ни ско ал ко хол на пи ћа, а не ак ци зом на пи во. (МФИН, 
011-00-00320/2022-04 од 12.09.2022. го ди не)

2. Производ који се у складу са Законом о вину 
сматра вином није акцизни производ и не 

опорезује се акцизом прописаном  
за нискоалкохолна пића у смислу  

Закона о акцизама
У ве зи са ва шим до пи сом, ко јим сте се обра ти ли 

Ми ни стар ству фи нан си ја, Сек то ру за фи скал ни си стем, 
по пи та њу, да ли је ви но по љо при вред но-пре храм бе ни 
про из вод или ал ко хол но пи ће, као и да ли се на ви но 
об ра чу на ва и пла ћа ак ци за, са аспек та про пи са ко јим 
се уре ђу ју ак ци зе, оба ве шта ва мо вас сле де ће:

Од ред бом чла на 12. став 1. За ко на о ак ци за ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 22/01, . . . и 53/21 – у 
да љем тек сту: За кон) про пи са но је да се ал ко хол ним 
пи ћи ма сма тра ју пи ћа ко ја се, у за ви сно сти од си ро ви-
на од ко јих се про из во де и са др жа ја ета но ла, ста вља ју 
у про мет као та ква вр ста пи ћа у скла ду са про пи сом 
о ква ли те ту и дру гим зах те ви ма за ал ко хол на пи ћа.

Са гла сно ста ву 2. на ве де ног чла на За ко на, про пи-
са но је да се у сми слу овог за ко на, ал ко хол ним пи ћи ма 
из ста ва 1. овог чла на сма тра ју се сва ја ка ал ко хол на 
пи ћа, ко ја су уре ђе на про пи си ма ко ји ма се уре ђу је 
област ја ких ал ко хол них пи ћа.

Пре ма ста ву 3. на ве де ног чла на За ко на, про пи са-
но је да се ал ко хол ним пи ћи ма, у сми слу овог за ко на, 
сма тра ју и ни ско ал ко хол на пи ћа ко ја са др же ви ше од 
1,2% vоl ал ко хо ла, а нај ви ше 15% vоl ал ко хо ла, ко ја се 
про из во де од воћ них со ко ва или осве жа ва ју ћих без ал-
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ко хол них пи ћа уз до да так ра фи ни са ног етил ал ко хо ла 
или ал ко хол них пи ћа или биљ них екс тра ка та или ал-
ко хол них пи ћа до би је них пу тем фер мен та ци је (ви на, 
ви на од ја бу ке – cider, ви на од кру шке – perry и др.), а 
ква ли тет воћ них со ко ва, осве жа ва ју ћих без ал ко хол них 
пи ћа, ра фи ни са ног етил ал ко хо ла, ал ко хол них пи ћа, 
ви на и ал ко хол них пи ћа до би је них пу тем фер мен та-
ци је мо ра да бу де у скла ду са про пи си ма ко ји ма се 
ре гу ли ше њи хов ква ли тет.

Од ред бом чла на 12а став 1. За ко на про пи са но 
је да се ак ци за на ал ко хол на пи ћа из чла на 12. став 
2. овог за ко на – ја ка ал ко хол на пи ћа пла ћа се у из но-
су од 46.250,00 ди на ра на осно ви цу ко ју чи ни је дан 
хек то ли тар чи стог ал ко хо ла ме рен на тем пе ра ту ри од 
20°C, а об ра чу на ва се та ко што се осно ви ца мно жи 
бро јем ко ји озна ча ва за пре ми ну ал ко хо ла из ра же ну у 
хек то ли три ма у го то вом про из во ду.

Пре ма ста ву 2. истог чла на За ко на, про пи са но је 
да се ак ци за на ал ко хол на пи ћа из чла на 12. ст. 3. и 4. 
овог за ко на пла ћа по ли три ал ко хол ног пи ћа у сле де-
ћим из но си ма, и то на:

1) ни ско ал ко хол на пи ћа 23,14 дин/лит;
2) пи во 26,44 дин/лит.
Од ред бом чла на 1. За ко на о ви ну („Слу жбе ни 

гла сник РС“, бр. 41/09 и 93/12), уре ђу је се: про из вод-
ња, пре ра да, ква ли тет и про мет гро жђа на ме ње ног за 
про из вод њу ви на; про из вод ња, пре ра да и ква ли тет 
ши ре, ви на и дру гих про из во да од гро жђа, ши ре, кљу ка 
и ви на ко ји се ко ри сте у про из вод њи ви на; озна ча ва-
ње ви на са ге о граф ским по ре клом; про мет гро жђа, 
ви на и дру гих про из во да од гро жђа, ши ре, кљу ка и 
ви на ко ји се ко ри сте у про из вод њи ви на, као и дру га 
пи та ња од зна ча ја за гро жђе, ши ру, ви но и дру ге про-
из во де од гро жђа, ши ре, кљу ка и ви на ко ји се ко ри сте 
у про из вод њи ви на.

Пре ма чла ну 5. став 1. тач ка 4) За ко на о ви ну 
про пи са но је да ви но је сте по љо при вред но-пре храм-
бе ни про из вод, до би јен пот пу ном или де ли мич ном 
ал ко хол ном фер мен та ци јом све жег гро жђа, кљу ка или 
ши ре од гро жђа вин ских сор ти ви но ве ло зе.

Чла ном 17. став 1. За ко на о ви ну про пи са но је 
да се про из вод њом ши ре, ви на и дру гих про из во да 
мо же да се ба ви прав но ли це и пред у зет ник (у да љем 
тек сту: про из во ђач), ко је је ре ги стро ва но у Ре ги стар 
при вред них су бје ка та и ко је је упи са но у Ви нар ски 
ре ги стар ко ји во ди ми ни стар ство над ле жно за по сло-
ве по љо при вре де.

У скла ду са на ве де ним за кон ским про пи си ма, 
уко ли ко се у кон крет ном слу ча ју, пред мет ни про из вод 
сма тра ви ном у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је 
про из вод ња ви на, та кав про из вод – ви но, ни је ак ци-
зни про из вод и не опо ре зу је се ак ци зом про пи са ном 
за ни ско ал ко хол на пи ћа у сми слу За ко на о ак ци за ма.

На по ми ње мо да је за бли же ту ма че ње За ко на о 
ви ну по треб но да се обра ти те ми ни стар ству над ле жном 
за по сло ве по љо при вре де. (МФИН, 011-00-00820/2022-
04 од 14.09.2022. го ди не)

ОБЈЕДИЊЕНА МИШљЕЊА

1. Утврђивање обавезе пореза на имовину и 
застарелости те пореске обавезе 

Са ста но ви шта За ко на о по ре зи ма на имо ви ну
Пре ма од ред би чла на 2. 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: За кон), по рез на имо ви ну се 
пла ћа на не по крет но сти ко је се на ла зе на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Ср би је, и то на:

1) пра во сво ји не, од но сно на пра во сво ји не на 
зе мљи шту по вр ши не пре ко 10 ари;

2) пра во за ку па, од но сно ко ри шће ња, ста на или 
ку ће за ста но ва ње, кон сти ту и са но у ко рист фи зич ког 
ли ца;

3) пра во ко ри шће ња гра ђе вин ског зе мљи шта 
по вр ши не пре ко 10 ари, у скла ду са за ко ном ко јим се 
уре ђу је прав ни ре жим гра ђе вин ског зе мљи шта;

4) пра во ко ри шће ња не по крет но сти у јав ној сво-
ји ни од стра не има о ца пра ва ко ри шће ња, у скла ду са 
за ко ном ко јим се уре ђу је јав на сво ји на;

5) ко ри шће ње не по крет но сти у јав ној сво ји ни од 
стра не ко ри сни ка не по крет но сти, у скла ду са за ко ном 
ко јим се уре ђу је јав на сво ји на;

6) др жа ви ну не по крет но сти на ко јој има лац пра ва 
сво ји не ни је по знат или ни је од ре ђен;

7) др жа ви ну не по крет но сти у јав ној сво ји ни, без 
прав ног осно ва;

8) др жа ви ну и ко ри шће ње не по крет но сти по 
осно ву уго во ра о фи нан сиј ском ли зин гу.

Пре ма од ред би чла на 2. став 2. За ко на, не по-
крет но сти ма се у сми слу ста ва 1. тог чла на, сма тра ју:

1) зе мљи ште, и то: гра ђе вин ско, по љо при вред но, 
шум ско и дру го;

2) стам бе не, по слов не и дру ге згра де, ста но ви, 
по слов не про сто ри је, га ра же и дру ги (над зем ни и под-
зем ни) гра ђе вин ски објек ти, од но сно њи хо ви де ло ви 
(у да љем тек сту: објек ти).

Об ве зник по ре за на имо ви ну је прав но и фи зич ко 
ли це (ко је во ди, од но сно ко је не во ди по слов не књи ге), 
отво ре ни ин ве сти ци о ни фонд, од но сно ал тер на тив ни 
ин ве сти ци о ни фонд, ко ји не ма свој ство прав ног ли-
ца а ко ји је упи сан у од го ва ра ју ћи ре ги стар у скла ду 
са за ко ном, ко је је на не по крет но сти на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Ср би је има лац пра ва, ко ри сник или др жа-
лац, из чла на 2. став 1. овог за ко на на ко је се по рез 
на имо ви ну пла ћа у скла ду са чл. 2. и 2а овог за ко на 
(члан 4. став 1. За ко на).

Пре ма то ме, по рез на имо ви ну пла ћа се на ку ћу 
за ста но ва ње, не за ви сно од то га да ли је оза ко ње на 
(ле га ли зо ва на) или је из гра ђе на у скла ду са из да том 
гра ђе вин ском до зво лом. 

Кад на ку ћи за ста но ва ње у сво ји ни фи зич ког 
ли ца ни је у ко рист дру гог ли ца кон сти ту и са но пра во 
за ку па из чла на 2. став 1. тач. 2) За ко на, по рез на имо-
ви ну пла ћа се на пра во сво ји не, а об ве зник по ре за је 
има лац тог пра ва. 
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Та ко ђе, ако је кон крет на ку ћа из гра ђе на на зе-
мљи шту по вр ши не пре ко де сет ари на ко ме фи зич ко 
ли це – вла сник ку ће има пра во сво ји не или пра во 
ко ри шће ња гра ђе вин ског зе мљи шта (у скла ду са за-
ко ном ко јим се уре ђу је прав ни ре жим гра ђе вин ског 
зе мљи шта), то ли це об ве зник је по ре за на имо ви ну 
и на зе мљи ште.

Са ста но ви шта За ко на о по ре ском по ступ ку  
и по ре ској ад ми ни стра ци ји

Од ред бом чла на 1. 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 – у да љем тек сту: ЗПППА) 
про пи са но је да се тим за ко ном уре ђу ју по сту пак 
утвр ђи ва ња, на пла те и кон тро ле јав них при хо да на 
ко је се тај за кон при ме њу је (у да љем тек сту: по ре ски 
по сту пак), пра ва и оба ве зе по ре ских об ве зни ка, ре-
ги стра ци ја по ре ских об ве зни ка и по ре ска кри вич на 
де ла и пре кр ша ји.

Од ред ба ма чла на 2. ЗПППА про пи са но је да се тај 
за кон при ме њу је на све јав не при хо де ко је на пла ћу је 
По ре ска упра ва, ако дру гим по ре ским за ко ном ни је 
друк чи је уре ђе но (у да љем тек сту: по рез).

ЗПППА се при ме њу је и на ка ма те по осно ву 
до спе лог, а не пла ће ног по ре за и тро шко ве по ступ ка 
при нуд не на пла те по ре за (у да љем тек сту: спо ред на 
по ре ска да ва ња).

Од ред ба ма чла на 2а ЗПППА про пи са но је да 
се тај за кон при ме њу је и на из вор не јав не при хо де 
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ко је те је ди ни це утвр-
ђу ју, на пла ћу ју и кон тро ли шу у јав но прав ном од но су, 
као и на спо ред на по ре ска да ва ња по тим осно ва ма, 
укљу чу ју ћи и из вор не јав не при хо де ко је је ди ни це ло-
кал не са мо у пра ве утвр ђу ју, на пла ћу ју и кон тро ли шу 
у по ступ ци ма у ко ји ма до но се по ре ске ак те, по ре ске 
управ не ак те, као и дру ге ак те у управ ном по ступ ку.

Код утвр ђи ва ња, на пла те и кон тро ле јав них при-
хо да и спо ред них по ре ских да ва ња из ста ва 1. овог 
чла на, из да ва ња пре кр шај ног на ло га, као и код под-
но ше ња зах те ва за по кре та ње пре кр шај ног по ступ ка 
за по ре ске пре кр ша је над ле жном пре кр шај ном су ду, 
над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве има пра-
ва и оба ве зе ко је по овом за ко ну има По ре ска упра ва, 
осим пра ва и оба ве за ко је се од но се на:

1) иден ти фи ка ци ју и ре ги стра ци ју по ре ских об-
ве зни ка;

2) про це ну по ре ске осно ви це ме то дом па ри фи-
ка ци је и ме то дом уна кр сне про це не;

3) от кри ва ње по ре ских кри вич них де ла;
4) бри са на
4а) бри са на 
5) бри са на
6) оста ла пра ва и оба ве зе По ре ске упра ве са др-

жа не у од ред ба ма чла на 160. тач. 9) и12), чл. 161, 164. 
и 167–171. тог за ко на.

Од ред бом чла на 24. став 1. тач ка 6) ЗПППА про-
пи са но је да по ре ски об ве зник, у скла ду са ЗПППА, 
има пра во, из ме ђу оста лог, да оства ри увид у по дат ке 
о утвр ђи ва њу и на пла ти по ре за ко ји се о ње му во де 

код По ре ске упра ве и зах те ва из ме ну не пот пу них или 
не тач них по да та ка.

Од ред ба ма чла на 75. ст. 1. и 2. ЗПППА про пи са но 
је да се на из нос ма ње или ви ше пла ће ног по ре за и 
спо ред них по ре ских да ва ња, осим ка ма те, об ра чу на ва 
и пла ћа ка ма та по сто пи јед на кој го ди шњој ре фе рент-
ној сто пи На род не бан ке Ср би је, уве ћа ној за де сет 
про цент них по е на, при ме ном про стог ин те ре сног 
ра чу на од сто.

На ду го ва ни по рез и спо ред на по ре ска да ва ња, 
осим ка ма те, ка ма та се об ра чу на ва по чев од на ред ног 
да на од да на до спе ло сти.

Пре ма од ред би чла на 114. ЗПППА пра во По ре ске 
упра ве на утвр ђи ва ње и на пла ту по ре за и спо ред них 
по ре ских да ва ња за ста ре ва за пет го ди на од да на ка да 
је за ста ре лост по че ла да те че.

За ста ре лост пра ва на утвр ђи ва ње по ре за и спо-
ред них по ре ских да ва ња по чи ње да те че од пр вог да на 
на ред не го ди не од го ди не у ко јој је тре ба ло утвр ди ти 
по рез, од но сно спо ред но по ре ско да ва ње.

За ста ре лост пра ва на на пла ту по ре за и спо ред-
них по ре ских да ва ња по чи ње да те че од пр вог да на 
на ред не го ди не од го ди не у ко јој је оба ве за по ре ског 
ду жни ка до спе ла за пла ћа ње.

Пре ма од ред ба ма чла на 114д ЗПППА за ста ре лост 
се пре ки да сва ком рад њом По ре ске упра ве пред у зе том 
про тив по ре ског ду жни ка у ци љу утвр ђи ва ња и на пла те 
по ре за и спо ред них по ре ских да ва ња, од но сно рад њом 
по ре ског об ве зни ка пред у зе том у ци љу оства ри ва ња 
пра ва на по вра ћај, по ре ски кре дит, ре фак ци ју и ре-
фун да ци ју, као и на ми ре ње до спе лих оба ве за пу тем 
прек њи жа ва ња и по вра ћај спо ред них по ре ских да ва ња.

По сле пре ки да за ста ре лост по чи ње те ћи из но ва, 
а вре ме ко је је про те кло пре пре ки да не ра чу на се у 
рок за за ста ре лост.

Од ред ба ма чл. 114ж и 114з ЗПППА про пи са но 
је да пра во на утвр ђи ва ње, на пла ту, по вра ћај, по ре-
ски кре дит, ре фак ци ју, ре фун да ци ју, као и на ми ре ње 
до спе лих оба ве за пу тем прек њи жа ва ња по ре за, увек 
за ста ре ва у ро ку од де сет го ди на од ис те ка го ди не у 
ко јој је по рез тре ба ло утвр ди ти или на пла ти ти, од но сно 
у ко јој је из вр ше на пре пла та, осим ако овим за ко ном 
ни је друк чи је про пи са но.

 По ре ска упра ва, по ис те ку ро ка из ста ва 1. овог 
чла на, по слу жбе ној ду жно сти, до но си ре ше ње о пре-
стан ку по ре ске оба ве зе, од но сно о пре стан ку пра ва на 
по вра ћај, по ре ски кре дит, ре фак ци ју, ре фун да ци ју, као 
и на на ми ре ње до спе лих оба ве за пу тем прек њи жа ва ња 
по ре за, због за ста ре ло сти.

За ста ре лост пра ва По ре ске упра ве на утвр ђи ва ње 
и на пла ту по ре за и спо ред них по ре ских да ва ња не те че:

1) за вре ме од по кре та ња управ ног спо ра до пра-
во сна жно сти суд ске од лу ке;

2) за вре ме ка да је дру гим за ко ном про пи са но да 
се по ре ски по сту пак не мо же от по че ти, од но сно да се 
за по че ти по ре ски по сту пак пре ки да;

3) за вре ме ка да је у скла ду са од ред ба ма чл. 73 , 
74 , 74а и 74б овог за ко на, пла ћа ње ду го ва ног по ре за 
од ло же но. 
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Вре ме тра ја ња за сто ја за ста ре ло сти из ста ва 1. 
овог чла на не ра чу на се у ап со лут ни рок за за ста ре лост.

Са гла сно на ве де ним за кон ским од ред ба ма , над-
ле жни по ре ски ор ган мо же утвр ди ти по рез на имо ви ну 
за ко ји ни је на сту пи ла за ста ре лост сход но од ред ба ма 
ЗПППА.

Ука зу је мо да, над ле жни по ре ски ор ган у сва ком 
кон крет ном слу ча ју про ве ра ва и утвр ђу је чи ње нич но 
ста ње у по гле ду за ста ре ло сти по ре ске оба ве зе, те да 
ли је би ло пре ки да, од но сно за сто ја за ста ре ло сти и да 
ли је, у ве зи са тим, до шло до за ста ре ло сти по ре ске 
оба ве зе (глав ног по ре ског ду га и ка ма те об ра чу на те 
на глав ни по ре ски дуг).

У по гле ду пи та ња да ли по ре ски об ве зник мо же 
од над ле жне фи ли ја ле По ре ске упра ве да до би је до-
ку мент ко ји са др жи струк ту ру ду га, од но сно при каз 
до спе лих по ре ских оба ве за са об ра чу на том ка ма том, 
ука зу је мо да сход но од ред ба ма чла на 24. став ЗПППА, 
по ре ски об ве зник има пра во да оства ри увид у по-
дат ке о утвр ђи ва њу и на пла ти по ре за ко ји се о ње му 
во де код над ле жног по ре ског ор га на и зах те ва из ме ну 
не пот пу них или не тач них по да та ка. (МФИН, 011-00-
00103/2022-04 од 8.08.2022. го ди не)

2. Порески третман промета непокретности 
који се на територији Србије врши амбасади 

стране државе

1) Са аспек та За ко на о по ре зу на до да ту вред ност
Од ред ба ма чла на 24. став 1. тач ка 16) За ко на о 

по ре зу на до да ту вред ност („Слу жбе ни гла сник PC“, бр. 
84/04, . . . и 153/20 – у да љем тек сту: ЗПДВ) про пи са но 
је по ре ско осло бо ђе ње за про мет до ба ра и услу га са 
пра вом на од би так прет ход ног по ре за, тј. да се ПДВ 
не пла ћа на до бра и услу ге на ме ње не за:

(1) слу жбе не по тре бе ди пло мат ских и кон зу лар-
них пред став ни шта ва;

(2) слу жбе не по тре бе ме ђу на род них ор га ни за ци ја, 
ако је то пред ви ђе но ме ђу на род ним уго во ром;

(3) лич не по тре бе стра ног осо бља ди пло мат ских и 
кон зу лар них пред став ни шта ва, укљу чу ју ћи и чла но ве 
њи хо вих по ро ди ца;

(4) лич не по тре бе стра ног осо бља ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја, укљу чу ју ћи чла но ве њи хо вих по ро ди ца, 
ако је то пред ви ђе но ме ђу на род ним уго во ром.

Са гла сно од ред би ста ва 11. истог чла на ЗПДВ, 
осло бо ђе ње из ста ва 1. тач ка 16) под тач. (1) и (3) овог 
чла на оства ру је се под усло вом ре ци про ци те та, а на 
осно ву по твр де ми ни стар ства над ле жног за ино стра-
не по сло ве.

Услов ре ци про ци те та за оства ри ва ње по ре ског 
осло бо ђе ња из чла на 24. ЗПДВ, од но си се ис кљу чи во 
на про мет до ба ра и услу га за слу жбе не по тре бе ди-
пло мат ских и кон зу лар них пред став ни шта ва и лич не 
по тре бе стра ног осо бља ди пло мат ских и кон зу лар них 
пред став ни шта ва, укљу чу ју ћи и чла но ве њи хо вих по-
ро ди ца и до ка зу је се по твр дом Ми ни стар ства спољ них 
по сло ва. 

Пре ма то ме, на про мет до ба ра и услу га (укљу чу-
ју ћи и пр ви пре нос пра ва рас по ла га ња на но во и згра ђе-
ним гра ђе вин ским објек ти ма или еко ном ски де љи вим 
це ли на ма у окви ру тих обје ка та) ко ји об ве зник ПДВ 
вр ши за слу жбе не по тре бе Ам ба са де Ре пу бли ке Ар ген-
ти не, ПДВ се не об ра чу на ва и не пла ћа, уз ис пу ње ње 
усло ва про пи са них ЗПДВ 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).

2) Са аспек та За ко на о по ре зи ма на имо ви ну
Пре ма од ред би чла на 23. став 1. тач. 1) и 5) 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 пла ћа се код пре но са уз 
на кна ду пра ва сво ји не на не по крет но сти, од но сно 
пра ва ко ри шће ња гра ђе вин ског зе мљи шта.

Од опо ре зи ва ња по ре зом на пре нос ап со лут них 
пра ва из у зи ма се пре нос, од но сно сти ца ње ап со лут ног 
пра ва из чл. 23. и 24. За ко на на ко ји се пла ћа по рез 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 (члан 24а тач ка 1) ЗПИ).

Об ве зник по ре за на пре нос ап со лут них пра ва је 
про да вац, од но сно пре но си лац пра ва из чла на 23. став 
1. тач. 1), 2) и 4) овог за ко на (члан 25. став 1. ЗПИ).

Пре ма то ме, кад ди пло мат ско-кон зу лар но пред-
став ни штво Ре пу бли ке Ар ген ти не по осно ву прав ног 
по сла ку пу је не по крет ност у Ре пу бли ци Ср би ји, об ве-
зник по ре за на пре нос ап со лут них пра ва је про да вац, 
а не то ди пло мат ско-кон зу лар но пред став ни штво као 
ку пац. 

Ме ђу тим, ако ди пло мат ско-кон зу лар но пред-
став ни штво Ре пу бли ке Ар ген ти не прав ним по слом 
пре у зме оба ве зу да пла ти по рез на пре нос ап со лут них 
пра ва иа ко тај по рез при ме ном ЗПИ па да на те рет 
про дав ца, у том слу ча ју је ду жно да ту оба ве зу из-
ми ри (јер ју је пре у зе ло сво јом во љом иа ко му ЗПИ 
ни је уста но вље на). (МФИН, 337-00-00334/2022-04 
од 21.09.2022. го ди не)

УПРАВА ЦАРИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

1. Утврђивање царинске вредности увезене робе 
у случајевима снижења цена те робе

Ак том број 148-II-483-11-5/2019 од 14.08.2019. 
го ди не Упра ва ца ри на је свим ца ри нар ни ца ма до ста-
ви ла об ја шње ње у ве зи са при ме ном од ре да ба ца рин-
ских про пи са ко је се од но се на сни же ња и го то вин ске 
по пу сте. Ме ђу тим, у по след ње вре ме при ме ће но је да 
је је дан број ре ше ња Упра ва ца ри на, ко ја су до не та по 
осно ву оспо ра ва ња при ја вље них сни же ња од стра не 
ца рин ских ор га на, по ни штен од стра не дру го сте пе-
ног ор га на.

На и ме, уви дом у дру го сте пе на ре ше ња утвр ђе но 
је да је дру го сте пе ни ор ган сво ја ре ше ња за сни вао на 
ту ма че њу:

– ис пу ње но сти усло ва из чла на 58. Ца рин ског 
за ко на („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 95 од 8. де цем бра 
2018, 91 од 24. де цем бра 2019. – др. за кон, 144 од 27. 
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но вем бра 2020, 118 од 9. де цем бра 2021.), тј. ку му ла-
тив но сти при ме не усло ва „да се при ли ком утвр ђи ва ња 
ца рин ске вред но сти уве зе не ро бе при хва та ју уго во ре на 
ума ње ња це не, као и го то вин ски по пу сти уо би ча је ни 
за исто вет ну или слич ну уве зе ну ро бу“ и 

– пој ма уго во ре них ума ње ња.
У том сми слу, Упра ва ца ри на је, с об зи ром на 

ди ле ме ко је су се по ја ви ле, а има ју ћи у ви ду нео-
п ход ност пра вил ног ту ма че ња чла но ва Ца рин ског 
за ко на и Уред бе о ца рин ским по ступ ци ма и ца рин-
ским фор мал но сти ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
39 од 6. ју на 2019, 8 од 31. ја ну а ра 2020 и 132 од 30. 
де цем бра 2021. – у да љем тек сту Уред ба), ко ји се 
од но се на при хва тљи вост по пу ста за ца рин ске свр-
хе, по го то во у по гле ду ис пу ња ва ња усло ва из чла на 
58. Ца рин ског за ко на и чла на 107. Уред бе, упу ти ла 
упит Ми ни стар ству фи нан си ја Сек то ру за ца рин ски 
си стем и по ли ти ку.

Као од го вор на на ве де на пи та ња, Ми ни стар ство 
фи нан си ја Сек тор за ца рин ски си стем и по ли ти ку је 
да ло ми шље ње ак том број 483-00-00399/2022-17, у 
ко јем је, из ме ђу оста лог, на ве де но да сва де кла ри са на 
ума ње ња мо ра ју би ти уго во ре на, а да са мо у слу ча ју 
по пу ста ко ји се од но се на пла ћа ње пре ис те ка ро ка 
до спе ло сти, ако пла ћа ње ни је из вр ше но у тре нут ку 
при хва та ња де кла ра ци је и ствар но пла ће на ца ри на 
ни је по зна та, по пуст на ве ден у фак ту ри се мо же 
при хва ти ти ако је уо би ча јен за исто вет ну или слич-
ну уве зе ну ро бу.

У ве зи са на ве де ним је и за кљу чак да два усло ва 
мо ра ју ку му ла тив но би ти ис пу ње на ка да је у пи та њу 
при хва тљи вост по пу ста за ца рин ске свр хе и то:

– по пу сти мо ра ју да се од но се на ро бу ко ја се 
де кла ри ше и

– мо ра ју да бу ду уго во ре ни у тре нут ку при хва та-
ња де кла ра ци је за ту ро бу.

Да кле, про ве ра ис пу ње но сти усло ва да ли је 
по пуст уо би ча јен за исто вет ну или слич ну уве зе ну 
ро бу, ни је нео п ход на. Та ко ђе, ука за но је да уко ли ко се 
ра ди о из но су по пу ста ко ји бу ди сум њу код ца рин ског 
ор га на, ца рин ски ор ган мо же, у скла ду са чла ном 63. 
Ца рин ског за ко на и чла ном 117. Уред бе, да зах те ва 
од де кла ран та да под не се ис пра ве и по дат ке ко ји су 
му по треб ни.

Ка да је реч о пи та њу шта се мо же сма тра ти уго во-
ре ним ума ње њи ма, од но сно да ли „уго вор о про да ји“ 
из чла на 107. Уред бе мо ра да бу де у пи са ној фор ми, 
пре ма ми шље њу Ми ни стар ства фи нан си ја, фор ма 
уго во ра о про да ји ни је про пи са на, те у слу ча је ви ма 
ка да фак ту ра ни је до вољ на као до каз да се ра ди о 
уго во ре ном по пу сту ко ји се од но си на кон крет ну ро бу, 
де кла рант мо же до ста ви ти ра зну дру гу до ку мен та ци ју 
ко јом то мо же да до ку мен ту је, кон крет но: уго вор о ку-
по про да ји ро бе у пи са ном об ли ку ако по сто ји, оп ште 
усло ве про да је ко је ком па ни ја јав но об ја вљу је, по ну ду, 
про фак ту ру, од го ва ра ју ће из ја ве про дав ца, из во де из 
по слов не ко ре спо ден ци је и слич но. (Упра ва ца ри на 
РС, 148-II-483-09-02/2022 од 31.08.2022. го ди не)



Роковник  
за подношење пРописаних обРачуна и за плаћање  

обавеза у месецу октобРу 2022. године

Ред. 
бр. О П И С Рок

Број „Привредног 
саветника“ у 

којем смо дали 
објашњења

1 2 3 4
1 Плаћање по основу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и елек-

тронско подношење Обрасца ИОСИ за месец септембар 2022. године 5. Х 7/21

2 Оба ве за прав них ли ца и пред у зет ни ка – ис пла ти ла ца при хо да по осно ву 
естрад них про гра ма за бав не и на род не му зи ке и дру гих за бав них про гра ма да 
над ле жној По ре ској упра ви до ста ве пи сме но оба ве ште ње о за кљу че ним уго-
во ри ма са ин тер пре та то ром и дру гим ан га жо ва ним ли цем у септембру 2022. 
го ди не, у скла ду са чла ном 108а став 7. За ко на о по ре зу на до хо дак гра ђа на 

5. Х 25/10 и 18/17

3 Плаћање на кна де за до зво лу, од но сно одо бре ње за при ре ђи ва ње ига ра на 
сре ћу и на кна де за при ре ђи ва ње кла сич них и по себ них ига ра на сре ћу, у скла-
ду са За ко ном о игра ма на сре ћу

5. Х 8/20, 14 и 15/20  
и 8/21

4 Оба ве за при ре ђи ва ча ига ра на сре ћу на ауто ма ти ма да Упра ви за игре на 
сре ћу, у са ста ву Ми ни стар ства фи нан си ја, до ста ве збир днев них об ра чу на за 
сва ки ауто мат – Обра зац ЗДП, за ме сец септембар 2022. годинe

5. Х 8/20, 14 и 15/20  
и 8/21

5 Оба ве за при ре ђи ва ча ига ра на сре ћу – кла ђе ња, да Упра ви за игре на сре ћу, у 
са ста ву Ми ни стар ства фи нан си ја, под не су об ра чун про ме та за сва ко уплат но-
ис плат но ме сто кла ди о ни це, на Обра сцу МОП, за ме сец септембар 2022. го ди не

5. Х 8/20, 14 и 15/20  
и 8/21

6 Обавеза приређивача игара на срећу на аутоматима да Управи за игре на 
срећу, у саставу Министарства финансија, поднесу Образац СБ – Стање меха-
ничких и електронских бројчаника, за месец септембар 2022. године

5. Х 8/20, 14 и 15/20  
и 8/21

7 Оба ве за при ре ђи ва ча ига ра на сре ћу у играч ни ца ма да По ре ској упра ви и 
Упра ви за игре на сре ћу до ста ве Збир ни ме сеч ни об ра чун на кна де за при ре-
ђи ва ње по себ них ига ра на сре ћу у играч ни ца ма – Обра зац ЗМОН, за ме сец 
септембар 2022. го ди не

5. Х 8/20, 14 и 15/20  
и 8/21

8 Уплата наплаћене боравишне таксе за месец септембар 2022. године, у складу 
са Законом о угоститељству 5. Х 21/19

9 Уплата боравишне таксе за трећи квартал 2022. године од стране физичког 
лица које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности 5. Х 17/21

10 Крајњи рок за јавна предузећа и њихова зависна друштва да на web апликацији 
РИНО – Рокови измирења новчаних обавеза, доставе извештај о неизмиреним 
обавезама јавних предузећа према привредним субјектима за месец септембар 
2022. године.

5. Х 13/13, 6/18  
и 9/21
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1 2 3 4
11 Достављање Народној банци Србије извештаја о резидентима и нерези-

дентима – имаоцима хартија од вредности на Обрасцу ХОВ-ДАП у складу са 
Одлуком о извештавању о пословима с хартијама од вредности – само ако је на 
дан 30. септембра 2022. године стање на рачуну клијента веће од нуле

7. Х1 16/17

12 Подношење пореске пријаве за порез на премије неживотних осигурања на 
Обрасцу ПП ПНО и за плаћање овог пореза за септембар 2022. године – 
друштва за осигурање

10. Х 6/16

13 Достављање пореске пријаве на Обрасцу ПП ПДВ за обрачун ПДВ за септембар 
2022, у складу са чланом 50. став 3. Закона о ПДВ – порески дужници из члана 
9. став 1. Закона о ПДВ за промет из области грађевинарства и други порески 
дужници који нису обвезници ПДВ

10. Х 21 и 22/15

14 Уплата рате пореза и доприноса на зараде запослених и личну зараду преду-
зетника и предузетника пољопривредника и на приходе од самосталне де-
латности предузетника паушалца, одложених на 24 рате, сходно Уредби о 
поступку и начину одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса у циљу 
ублажавања економских последица насталих услед болести Covid-19

10. Х 24/20 и 3 и 4/21

15 Уплата рате доспелих обавеза по основу пореза на добит правних лица, одложе-
них на 24 рате, сходно Уредби о поступку и начину плаћања дугованог пореза и 
доприноса у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести 
Covid-19

10. Х 24/20 и 3 и 4/21

16 Достављање тромесечног периодичног извештаја о извршењу буџета за период 
јануар–септембар 2022. године – индиректни корисници буџетских средстава 10. Х 12 и 13/22

17 Достављање тромесечног извештаја о јавним набавкама 10. Х 16/16 и 1/20
18 Достављање Народној банци Србије тромесечних извештаја о пословању са 

иностранством (обрасци: ДИ-1, ДИ-2, ГРУ и РН), у складу са Одлуком о обавези 
извештавања о пословању са иностранством и Упутством за спровођење 
Одлуке о обавези извештавања у пословању са иностранством

10. Х 12/21

19 До ста вља ње На род ној бан ци Ср би је у елек трон ској фор ми у Excel фор ма ту, 
на e-mail адре су: izvestavanje@nbs.rs Из ве шта ја о по тра жи ва њу ре зи ден та по 
спољ но тр го вин ском про ме ту ко је ни је из ми ре но у ро ку ду жем од го ди не да на 
(по тра жи ва ња по кре дит ним по сло ви ма из чла на 4. За ко на о де ви зном по-
сло ва њу: из ве зе на ро ба или услу ге и уна пред пла ће ни увоз ро бе или услу га) 
– обра зац п-1

10. Х 20/19

20 До ста вља ње На род ној бан ци Ср би је у елек трон ској фор ми у Excel фор ма ту, на 
e-mail адре су: izvestavanje@nbs.rs Из ве шта ја о оба ве зи  ре зи ден та по спољ но-
тр го вин ском про ме ту ко ја ни је из ми ре на у ро ку ду жем од го ди не да на (оба ве зе 
по кре дит ним по сло ви ма из чла на 4. За ко на о де ви зном по сло ва њу: увезeна 
ро ба или услу ге и уна пред на пла ће ни увоз ро бе или услу га) – обра зац о-1

10. Х 20/19

21 До ста вља ње На род ној бан ци Ср би је у елек трон ској фор ми у Excel фор ма-
ту, на e-mail адре су: izvestavanje@nbs.rs Из ве шта ја о по тра жи ва њу ре зи ден та 
по прет ход но еви ден ти ра ном по слу из во за/уво за уна пред пла ће не ро бе или 
услу ге ко ме ни је ис те као уго во ре ни рок  – обра зац п-2

10. Х 20/19

22 Подношење података о кредитима у динарима, које банке одобравају нерези-
дентима – збирно на Обрасцу КОД 10. Х 20/19

23 Подношење података о обавезама и потраживањима по пословима финансиј-
ског лизинга између резидента и нерезидента – Образац ФЛ-1 и Образац ФЛ-2 10. Х 20/19

24 Достављање Министарству пољопривреде тромесечних извештаја, у складу 
са чланом 7. став 3. Закона о дувану, за период од 1.06. до 30.09.2022. године 
– произвођачи, обрађивачи и прерађивачи дувана

10. Х у овом броју

25 Достављање Управи за дуван извештаја за други квартал 2022. године, у складу 
са чланом 7. став 3. Закона о дувану, за период од 1.06. до 30.09.2022. – про-
извођачи, обрађивачи и прерађивачи дувана2

14. Х у овом броју

26 Накнада за заштиту и унапређивање животне средине (плаћа се у једнаким ме-
сечним ратама у року од 15 дана по истеку месеца) 17. Х3 24/19, 6/20, 11/20 

и 9/21

3 Крајњи рок је 15.Х (субота), па се продужава на 17.Х (понедељак), у складу са мишљењем Министарства финансија, бр. 430-01-00167/2005-04 
од 28.07.2005. године, које смо објавили у „Регистру прописа“ бр. 7/2009, на страни 171.

2 Квартални извештаји за произвођаче, обрађиваче и прерађиваче дувана достављају се искључиво на захтев и у роковима које одреди Управа 
за дуван. Уколико наведеног захтева нема, нема ни обавезе достављања извештаја.

1 Крајњи рок за достављање извештаја је пети радни дан од почетка месеца, а у октобру пети радни дан је 7.Х 2022. године.
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27 Плаћање накнаде за производе који после употребе постају посебни токови 

отпада – за трећи квартал 2022. године 17. Х3 24/18

28 Подношење обрачуна акцизе за септембар 2022. године, на Обрасцу ППОА – 
Пореска пријава за обрачун акцизе 17. Х3 3 и 4/18 и 6/19

29 Подношење обрачуна акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу на 
Обрасцу ПП ОАЕЛ за месец септембар  2022. године и за плаћање акцизе, у 
складу са Правилником о начину и поступку обрачунавања и плаћања акцизе 
на електричну енергију за крајњу потрошњу

17. Х3 24/17, 3 и 4/18  
и 7/18

30 Подношење пореске пријаве на Обрасцу ПП ОД-О и за плаћање социјалних 
доприноса за осниваче, односно чланове привредног друштва, који нису за-
сновали радни однос у свом друштву, најмање на најнижу основицу, за месец 
септембар 2022. године

17. Х3 6/16, 21 и 22/16, 
17/17 и 17/21

31 Плаћање накнаде за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте 
за период од 16. до 30. септембра 2022. године 17. Х3 19/14 и 20/14

32 Под но ше ње по ре ске при ја ве на Обра сцу ПП ПДВ, прегледа обрачуна ПДВ на 
Обрасцу ПОПДВ и пра те ћих обра заца за месец септембар 2022. го ди не – об ве-
зни ци ПДВ ко ји ПДВ пла ћа ју за ка лен дар ски ме сец и за период јул–септембар 
2022. године – обвезници који ПДВ плаћају за календарско тромесечје

17. Х3 1 и 2/18, 13/18, 
14/18 и 16/18

33 Подношење Пореској управи података о стицању статуса претежног извозника у 
току календарске године на Обрасцу ПИД ПДВ-1 уз пореску пријаву за септембар 
2022. (месечни обвезници), односно уз пореску пријаву за јул–септембар 2022. 
(тромесечни обвезници)

17. Х3 4 и 5/22

34 Плаћање обрачунате акцизе (на промет цигарета, алкохолних пића, деривата 
нафте и кафе) – за период од 16.09. до 30.09.2022. године 17. Х3 24/17, 7/18, 8/18, 

9/18 и 24/20
35 Уплата аконтација пореза на добит правних лица за месец септембар 2022. године 17. Х3 4 и 5/22
36 Уплата аконтација пореза на доходак грађана на приходе од самосталне де-

латности за септембар 2022. године – предузетници 17. Х3 4 и 5/22

37 Упла та акон та ци ја до при но са за со ци јал но оси гу ра ње за септембар 2022. го-
ди не – вла сни ци са мо стал них рад њи који се нису определили за личну зараду 17. Х3 4 и 5/22

38 Достављање Народној банци Србије електронским путем Извештаја о издавању 
дужничких хартија од вредности које резиденти емитују у иностранству – на 
Обрасцу ХОВ-И1 и Извештаја о издавању власничких хартија од вредности које 
резиденти емитују у иностранству – на Обрасцу ХОВ-И2 у складу са Одлуком о 
извештавању о пословима с хартијама од вредности – само ако су у септембру 
2022. године издаване хартије од вредности

20. Х 16/17

39 Достављање Народној банци Србије електронским путем Извештаја о замени, 
испису и доспећу дужничких и власничких хартија од вредности које резиденти 
емитују у иностранству, као и о исплати камате/купона или дивиденде по основу тих 
хартија од вредности – на Обрасцу ХОВ-И3 у складу са Одлуком о извештавању 
о пословима с хартијама од вредности – само ако је у септембру 2022. године 
дошло до замене, исписа, исплате камате/купона или исплате дивиденде по 
основу наведених хартија од вредности

20. Х 16/17

40 Достављање Народној банци Србије електронским путем Извештаја о улагању 
резидената у хартије од вредности које су издали резиденти а које се воде на 
рачунима хартија од вредности у иностранству – на Обрасцу ХОВ-ДА1 у складу 
са Одлуком о извештавању о пословима с хартијама од вредности – само ако 
је на дан 30. септембра 2022. године стање на рачуну клијента веће од нуле

20. Х 16/17

41 Достављање Народној банци Србије електронским путем Извештаја о улагању 
резидената у хартије од вредности које су издали нерезиденти а које се воде на 
рачунима хартија од вредности у иностранству – на Обрасцу ХОВ-ДА2 у складу 
са Одлуком о извештавању о пословима с хартијама од вредности – само ако је 
на дан 30. септембра 2022. године стање на рачуну клијента веће од нуле

20. Х 16/17

42 Подношење месечних извештаја о утврђивању количина, о обрачунатој накнади 
и о уплатама накнаде за формирање обавезних резерви нафте и деривата 
нафте за период од 1. до 30. септембра 2022. године на обрасцима Н2, Н3 и Н4

20. Х 19/14, 20/14  
и 14/19

43 Најранији рок за подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на гасна уља 
и биотечности, који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, 
на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ са прилозима РЕФ-ЕТЕа и РЕФ-ЕТЕб – по истеку месеца 
у којем су набављени

20. Х 9/18, 20/18  
и 14/22
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1 2 3 4
44 Најранији рок за подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате 

нафте (гасна уља, ТНГ и био горива) који се користе као моторно гориво за транс-
портне сврхе, на Обрасцу РЕФ-Т – за трећи квартал 2022. године

20. Х 9/18, 20/18 и 14/22

45 Најранији рок за подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на гасна 
уља, ТНГ и биогорива, који су коришћени за грејање пословних, односно стам-
бених просторија на Обрасцу РЕФ-Г – по истеку месеца у којем су набављени

20. Х 20/18, 1/20, 1/21  
и 14/22

46 Најранији рок за подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате 
нафте који се користе у индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И, са прилозима 
РЕФ-Иа и РЕФ-Иб – по истеку месеца у којем су набављени

20. Х 9/18, 20/18 и 14/22

47 До ста вља ње министарству надлежном за послове енергетике обавештења о 
уплати накнаде за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте за 
септембар 2022. године, на Обрасцу Н-4, у складу са Уредбом о висини, начину 
обрачуна, плаћања и располагања накнадом за формирање обавезних резерви 
нафте и деривата нафте – у електронској форми4

20. Х 19/14, 20/14, 14/19 
и 14/22

48 До ста вља ње министарству надлежном за послове енергетике месечног 
обрачуна количина деривата нафте на Обрасцу Н-2 и месечног обрачуна 
износа обавезе плаћања на Обрасцу Н-3, у складу са Уредбом о висини, начину 
обрачуна, плаћања и располагања накнадом за формирање обавезних резерви 
нафте и деривата нафте – за септембар 2022. године (у електронској форми)4

20. Х 19/14, 20/14, 14/19 
и 14/22

49 Достављање министарству надлежном за послове енергетике Обрасца Е-2-М 
(Месечни обрачун количина електричне енергије испоручених потрошачима и 
обрачун обавезе плаћања накнаде за унапређење енергетске ефикасности)

20. Х 19/14 и 14/22

50 Достављање тромесечног периодичног извештаја о изврешењу буџета за 
период јануар–септембар 2022. године Управи за трезор од стране организација 
обавезног здравственог осигурања и директних КБС на нивоу Републике и 
локалне самоуправе

20. Х 12 и 13/22

51 Плаћање обрачунате акцизе за период од 1. до 15. октобра 2022. године 31. Х5 24/17, 7/18,  
8/18 и 9/18

52 Упла та до при но са за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње на нај ни жу ме сеч ну осно-  
ви цу за по сло дав це, ко ји не ис пла те за ра ду запосленима за септембар 2022. 
до 31. октобра 2022. го ди не – обавезно је и подношење пореске пријаве на 
Обрасцу ППП-ПД

31. Х 24/21

53 Уплата доприноса за обавезно социјално осигурање на најнижу месечну осно-
вицу за предузетнике који су се определили за личну зараду, у случају ако не 
исплате личну зараду за септембар 2022. до 31. октобра 2022. године – обавезно 
је и подношење пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

31. Х 4 и 5/21 и 24/21

54 Плаћање накнаде за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте, у 
складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара – за период од 1. 
до 15. октобра 2022. године

31. Х 21/18 и 14/19

55 Плаћање накнаде за унапређење енергетске ефикасности за септембар 2022. 
године 31. Х 14/19

56 Подношење захтева за паушално опорезивање предузетника за 2023. годину 31. Х у овом броју

5 Обвезник акцизе дужан је да обрачунату акцизу уплати најкасније последњег радног дана у месецу, а у октобру је то 31.Х 2022. године.

4 Доношењем Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, бр. 95/18) престаје да важи ова уредба, осим одредаба 
чл. 3, 11. и 12, који се и даље примењују на обавезу достављања прописаних образаца министарству надлежном за послове енергетике.



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
април (Укупно) 69/22 100.727,00 98,0 73.012,00 97,8
мај (Укупно) 83/22 102.432,00 101,7 74.168,00 101,6
Јун (Укупно) 95/22 102.523,00 100,1 74.302,00 100,2
Јул (Укупно) 100.937,00 98,5 73.114,00 98,4

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 септембаР 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 50.468,50 ди на ра до 5. октобра 2022. го ди не  

(100.937 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 2.018.740 динара (100.937 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 2.055.620,00
Јун 50.363,50 2.014.540,00
Јул 51.216,00 2.048.640,00
Август 51.261,50 2.050.460,00
Септембар 50.468,50 2.018.740,00

* 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 67/22 101,2 1,2% 110,4 10,4%
Јун 78/22 101,6 1,6% 111,9 11,9%
Јул 90/22 101,0 1,0% 112,8 12,8%
Август 105/22 101,2 1,2% 113,2 13,2%

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 61/22 100,6 0,6% 108,4 8,4%
Јун 72/22 101,7 1,7% 110,1 10,1%
Јул 76/22 101,4 1,4% 111,3 11,3%
Август 82/22 101,1 1,1% 111,5 11,5%

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 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.–6.07.2022. 2,50% 100% 2,50% 12,50%
од 7.07.2022.–10.08.2022. 2,75% 100% 2,75% 12,75%
од 11.08.2022.–7.09.2022. 3,00% 100% 3,00% 13,00%
од 8.09.2022.1 3,50% 100% 3,50% 13,50%

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 SARS-COV-2 („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 8.09.2022. 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 3,50 8 11,50 8.09.2022. 9.09.2022.
978 ЕМУ EUR 1,25 8 9,50 13.09.2022. 14.09.2022.
36 Аустралија AUD 2,35 8 10,35 6.09.2022. 7.09.2022.
124 Канада CAD 3,25 8 11,25 7.09.2022. 8.09.2022.
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 7 8 15 22.06.2022. 23.06.2022.
208 Данска DKK 0,80 8 8,80 9.09.2022. 10.09.2022.
348 Мађарска HUF 13 8 21 27.09.2022. 28.09.2022.
356 Индија INR 5,90 8 13,90 30.09.2022. 1.10.2022.
392 Јапан JPY 0 8 8 17.02.2016. 18.02.2016.
414 Кувајт KWD 3 8 11 22.09.2022. 23.09.2022.
578 Норвешка NOK 2,25 8 10,25 22.09.2022. 23.09.2022.
643 Руска Федерација RUB 7,50 8 15,50 19.09.2022. 20.09.2022.
752 Шведска SEK 1,75 8 9,75 20.09.2022. 21.09.2022.
756 Швајцарска CHF 0,50 8 8,50 22.09.2022. 23.09.2022.
826 Велика Британија GBP 2,25 8 10,25 22.09.2022. 23.09.2022.
840 САД USD 3 до 3,25 8 11,125 22.09.2022. 23.09.2022.
933 Белорусија BYN 12 8 20 28.02.2022. 1.03.2022.
946 Румунија RON 5,50 8 13,50 8.08.2022 9.08.2022.
949 Турска TRY 12 8 20 22.09.2022. 23.09.2022.
975 Бугарска BGN 0 8 8 31.01.2018 1.02.2018.
977 Босна и Херцеговина BAM 1,25 8 9,25 13.09.2022. 14.09.2022.
985 Пољска PLN 6,75 8 14,75 7.09.2022. 8.09.2022.

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) 201.874,00

Најмање у висини две просечне зараде по 
запосленом у Републици Србији према последњем 
објављеном податку – члан 119. Закона о раду 
(100.937,00 х 2 = 201.874,00). 

Неопорезиво до износа двоструке 
просечне месечне зараде по 
запосленом у Републици Србији 
према последњем објављеном 
податку (100.937,00 х 2 = 201.874,00). 
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

201.874,00

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 (100.937,00 х 2 = 201.874,00). 

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 (100.937,00 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 1.11.2022. 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.

Фебруар 2022. Март 2022. Април 2022.
1 3,26298096 1 3,26988507 1 3,27752890
2 3,26322753 2 3,27013164 2 3,27777548
3 3,26347411 3 3,27037822 3 3,27802205
4 3,26372068 4 3,27062479 4 3,27826863
5 3,26396726 5 3,27087137 5 3,27851520
6 3,26421383 6 3,27111794 6 3,27876178
7 3,26446041 7 3,27136452 7 3,27900835
8 3,26470698 8 3,27161109 8 3,27926863
9 3,26495356 9 3,27185767 9 3,27952890

годишње стопе затезне камате 10 3,26520013 10 3,27210424 10 3,27978917
11 3,26544671 11 3,27235082 11 3,28004945

15.10.2015–11.02.2016. 12,50% 12 3,26569328 12 3,27259739 12 3,28030972
12.02.2016–07.07.2016. 12,25% 13 3,26593986 13 3,27284397 13 3,28057000
08.07.2016–07.09.2017. 12,00% 14 3,26618644 14 3,27309054 14 3,28083027
08.09.2017–09.10.2017. 11,75% 15 3,26643301 15 3,27333712 15 3,28109054
10.10.2017–14.03.2018. 11,50% 16 3,26667959 16 3,27358370 16 3,28135082
15.03.2018–12.04.2018. 11,25% 17 3,26692616 17 3,27383027 17 3,28161109
13.04.2018–11.07.2019. 11,00% 18 3,26717274 18 3,27407685 18 3,28187137
12.07.2019–08.08.2019. 10,75% 19 3,26741931 19 3,27432342 19 3,28213164
09.08.2019–07.11.2019. 10,50% 20 3,26766589 20 3,27457000 20 3,28239191
08.11.2019–11.03.2020. 10,25% 21 3,26791246 21 3,27481657 21 3,28265219
12.03.2020–9.04.2020. 9,75% 22 3,26815904 22 3,27506315 22 3,28291246
10.04.2020–11.06.2020. 9,50% 23 3,26840561 23 3,27530972 23 3,28317274
12.06.2020.–10.12.2020. 9,25% 24 3,26865219 24 3,27555630 24 3,28343301
11.12.2020.–07.04.2022. 9,00% 25 3,26889876 25 3,27580287 25 3,28369328
08.04.2022.–12.05.2022. 9,50% 26 3,26914534 26 3,27604945 26 3,28395356
13.05.2022.–9.06.2022. 10,00% 27 3,26939191 27 3,27629602 27 3,28421383
10.06.2022.–7.07.2022. 10,50% 28 3,26963849 28 3,27654260 28 3,28447411
8.07.2022.–11.08.2022. 10,75% 29 3,27678917 29 3,28473438
12.08.2022.–8.09.2022. 11,00% 30 3,27703575 30 3,28499465

9.09.2022.–* 11,50% 31 3,27728233

Мај 2022. Јун 2022. Јул 2022. Август 2022. Септембар 2022. Октобар 2022.
1 3,28525493 1 3,29359739 1 3,30211794 1 3,31120698 1 3,32048096 1 3,32983712
2 3,28551520 2 3,29387137 2 3,30240561 2 3,31150150 2 3,32078233 2 3,33015219
3 3,28577548 3 3,29414534 3 3,30269328 3 3,31179602 3 3,32108370 3 3,33046726
4 3,28603575 4 3,29441931 4 3,30298096 4 3,31209054 4 3,32138507 4 3,33078233
5 3,28629602 5 3,29469328 5 3,30326863 5 3,31238507 5 3,32168644 5 3,33109739
6 3,28655630 6 3,29496726 6 3,30355630 6 3,31267959 6 3,32198780 6 3,33141246
7 3,28681657 7 3,29524123 7 3,30384397 7 3,31297411 7 3,32228917 7 3,33172753
8 3,28707685 8 3,29551520 8 3,30413849 8 3,31326863 8 3,32259054 8 3,33204260
9 3,28733712 9 3,29578917 9 3,30443301 9 3,31356315 9 3,32290561 9 3,33235767

10 3,28759739 10 3,29607685 10 3,30472753 10 3,31385767 10 3,32322068 10 3,33267274
11 3,28785767 11 3,29636452 11 3,30502205 11 3,31415219 11 3,32353575 11 3,33298780
12 3,28811794 12 3,29665219 12 3,30531657 12 3,31445356 12 3,32385082 12 3,33330287
13 3,28839191 13 3,29693986 13 3,30561109 13 3,31475493 13 3,32416589 13 3,33361794
14 3,28866589 14 3,29722753 14 3,30590561 14 3,31505630 14 3,32448096 14 3,33393301
15 3,28893986 15 3,29751520 15 3,30620013 15 3,31535767 15 3,32479602 15 3,33424808
16 3,28921383 16 3,29780287 16 3,30649465 16 3,31565904 16 3,32511109 16 3,33456315
17 3,28948780 17 3,29809054 17 3,30678917 17 3,31596041 17 3,32542616 17 3,33487822
18 3,28976178 18 3,29837822 18 3,30708370 18 3,31626178 18 3,32574123 18 3,33519328
19 3,29003575 19 3,29866589 19 3,30737822 19 3,31656315 19 3,32605630 19 3,33550835
20 3,29030972 20 3,29895356 20 3,30767274 20 3,31686452 20 3,32637137 20 3,33582342
21 3,29058370 21 3,29924123 21 3,30796726 21 3,31716589 21 3,32668644 21 3,33613849
22 3,29085767 22 3,29952890 22 3,30826178 22 3,31746726 22 3,32700150 22 3,33645356
23 3,29113164 23 3,29981657 23 3,30855630 23 3,31776863 23 3,32731657 23 3,33676863
24 3,29140561 24 3,30010424 24 3,30885082 24 3,31807000 24 3,32763164 24 3,33708370
25 3,29167959 25 3,30039191 25 3,30914534 25 3,31837137 25 3,32794671 25 3,33739876
26 3,29195356 26 3,30067959 26 3,30943986 26 3,31867274 26 3,32826178 26 3,33771383
27 3,29222753 27 3,30096726 27 3,30973438 27 3,31897411 27 3,32857685 27 3,33802890
28 3,29250150 28 3,30125493 28 3,31002890 28 3,31927548 28 3,32889191 28 3,33834397
29 3,29277548 29 3,30154260 29 3,31032342 29 3,31957685 29 3,32920698 29 3,33865904
30 3,29304945 30 3,30183027 30 3,31061794 30 3,31987822 30 3,32952205 30 3,33897411
31 3,29332342 31 3,31091246 31 3,32017959 31 3,33928917

1. новембар 2022. 3,33960424
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 8. септембра 2022. године, утврђена је референтна каматна стопа на нивоу од 3,5%.
* 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

Мај 2022. Јун 2022. Јул 2022. Август 2022. Септембар 2022. Октобар 2022.
1,2% 1,6% 1,0% 1,2% 1,2% 1,2%

1 0,00038487 1 0,00052925 1 0,00032103 1 0,00038487 1 0,00039770 1 0,00038487
2 0,00076988 2 0,00105878 2 0,00064216 2 0,00076988 2 0,00079555 2 0,00076988
3 0,00115504 3 0,00158860 3 0,00096340 3 0,00115504 3 0,00119357 3 0,00115504
4 0,00154036 4 0,00211869 4 0,00128474 4 0,00154036 4 0,00159174 4 0,00154036
5 0,00192582 5 0,00264906 5 0,00160618 5 0,00192582 5 0,00199007 5 0,00192582
6 0,00231142 6 0,00317971 6 0,00192773 6 0,00231142 6 0,00238856 6 0,00231142
7 0,00269718 7 0,00371065 7 0,00224937 7 0,00269718 7 0,00278721 7 0,00269718
8 0,00308308 8 0,00424186 8 0,00257113 8 0,00308308 8 0,00318602 8 0,00308308
9 0,00346914 9 0,00477336 9 0,00289298 9 0,00346914 9 0,00358498 9 0,00346914
10 0,00385534 10 0,00530514 10 0,00321494 10 0,00385534 10 0,00398411 10 0,00385534
11 0,00424169 11 0,00583720 11 0,00353700 11 0,00424169 11 0,00438339 11 0,00424169
12 0,00462819 12 0,00636954 12 0,00385917 12 0,00462819 12 0,00478283 12 0,00462819
13 0,00501484 13 0,00690216 13 0,00418144 13 0,00501484 13 0,00518243 13 0,00501484
14 0,00540163 14 0,00743507 14 0,00450381 14 0,00540163 14 0,00558219 14 0,00540163
15 0,00578858 15 0,00796825 15 0,00482629 15 0,00578858 15 0,00598211 15 0,00578858
16 0,00617567 16 0,00850172 16 0,00514886 16 0,00617567 16 0,00638218 16 0,00617567
17 0,00656292 17 0,00903547 17 0,00547155 17 0,00656292 17 0,00678242 17 0,00656292
18 0,00695031 18 0,00956951 18 0,00579433 18 0,00695031 18 0,00718282 18 0,00695031
19 0,00733785 19 0,01010382 19 0,00611722 19 0,00733785 19 0,00758337 19 0,00733785
20 0,00772554 20 0,01063842 20 0,00644022 20 0,00772554 20 0,00798408 20 0,00772554
21 0,00811338 21 0,01117330 21 0,00676332 21 0,00811338 21 0,00838496 21 0,00811338
22 0,00850137 22 0,01170847 22 0,00708652 22 0,00850137 22 0,00878599 22 0,00850137
23 0,00888951 23 0,01224392 23 0,00740982 23 0,00888951 23 0,00918718 23 0,00888951
24 0,00927780 24 0,01277965 24 0,00773323 24 0,00927780 24 0,00958853 24 0,00927780
25 0,00966623 25 0,01331567 25 0,00805674 25 0,00966623 25 0,00999005 25 0,00966623
26 0,01005482 26 0,01385196 26 0,00838036 26 0,01005482 26 0,01039172 26 0,01005482
27 0,01044356 27 0,01438855 27 0,00870408 27 0,01044356 27 0,01079355 27 0,01044356
28 0,01083244 28 0,01492541 28 0,00902790 28 0,01083244 28 0,01119554 28 0,01083244
29 0,01122148 29 0,01546256 29 0,00935183 29 0,01122148 29 0,01159769 29 0,01122148
30 0,01161066 30 0,01600000 30 0,00967586 30 0,01161066 30 0,01200000 30 0,01161066
31 0,01200000 31 0,01000000 31 0,01200000 31 0,01200000

14. збиРни конФоРмни коеФициЈенти по стопама Раста потРошачких цена за пеРиод  
од 1. ЈануаРа 2011. до 1. новембРа 2022. године

Мај 2022. Јун 2022. Јул 2022. Август 2022. Септембар 2022. Октобар 2022.
1 1,55992047 1 1,57863952 1 1,60389775 1 1,61993673 1 1,63937597 1 1,65904848
2 1,56052084 2 1,57947502 2 1,60441265 2 1,62056019 2 1,64002795 2 1,65968699
3 1,56112143 3 1,58031096 3 1,60492772 3 1,62118389 3 1,64068018 3 1,66032575
4 1,56172225 4 1,58114734 4 1,60544295 4 1,62180783 4 1,64133268 4 1,66096476
5 1,56232331 5 1,58198416 5 1,60595834 5 1,62243201 5 1,64198543 5 1,66160401
6 1,56292459 6 1,58282143 6 1,60647390 6 1,62305643 6 1,64263845 6 1,66224350
7 1,56352611 7 1,58365914 7 1,60698963 7 1,62368109 7 1,64329172 7 1,66288324
8 1,56412786 8 1,58449730 8 1,60750552 8 1,62430599 8 1,64394526 8 1,66352323
9 1,56472984 9 1,58533589 9 1,60802158 9 1,62493113 9 1,64459905 9 1,66416347
10 1,56533205 10 1,58617494 10 1,60853780 10 1,62555651 10 1,64525310 10 1,66480395
11 1,56593450 11 1,58701442 11 1,60905419 11 1,62618213 11 1,64590742 11 1,66544468
12 1,56653717 12 1,58785435 12 1,60957074 12 1,62680800 12 1,64656199 12 1,66608565
13 1,56714008 13 1,58869473 13 1,61008746 13 1,62743410 13 1,64721683 13 1,66672687
14 1,56774322 14 1,58953555 14 1,61060435 14 1,62806045 14 1,64787192 14 1,66736834
15 1,56834659 15 1,59037681 15 1,61112140 15 1,62868703 15 1,64852728 15 1,66801005
16 1,56895020 16 1,59121852 16 1,61163862 16 1,62931386 16 1,64918289 16 1,66865201
17 1,56955403 17 1,59206067 17 1,61215600 17 1,62994093 17 1,64983877 17 1,66929422
18 1,57015810 18 1,59290327 18 1,61267355 18 1,63056824 18 1,65049491 18 1,66993668
19 1,57076240 19 1,59374632 19 1,61319127 19 1,63119579 19 1,65115131 19 1,67057938
20 1,57136694 20 1,59458981 20 1,61370915 20 1,63182358 20 1,65180797 20 1,67122233
21 1,57197170 21 1,59543375 21 1,61422720 21 1,63245162 21 1,65246489 21 1,67186553
22 1,57257670 22 1,59627814 22 1,61474542 22 1,63307989 22 1,65312207 22 1,67250897
23 1,57318194 23 1,59712297 23 1,61526380 23 1,63370841 23 1,65377951 23 1,67315267
24 1,57378740 24 1,59796825 24 1,61578235 24 1,63433717 24 1,65443722 24 1,67379661
25 1,57439310 25 1,59881398 25 1,61630106 25 1,63496617 25 1,65509518 25 1,67444080
26 1,57499903 26 1,59966015 26 1,61681994 26 1,63559542 26 1,65575341 26 1,67508523
27 1,57560520 27 1,60050678 27 1,61733899 27 1,63622490 27 1,65641190 27 1,67572992
28 1,57621159 28 1,60135385 28 1,61785820 28 1,63685463 28 1,65707065 28 1,67637485
29 1,57681822 29 1,60220137 29 1,61837759 29 1,63748460 29 1,65772967 29 1,67702003
30 1,57742509 30 1,60304934 30 1,61889713 30 1,63811482 30 1,65838894 30 1,67766546
31 1,57803219 31 1,61941685 31 1,63874527 31 1,67831114

1. новембар 2022. 1,67895706
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15. збиРни коеФициЈенти затезне камате за неплаћене Јавне пРиходе (законска камата) 
  НОВЕМБАР 2021. – ОКТОБАР 2022.

Новембар 2021. Децембар 2021. Јануар 2022. Фебруар 2022. Март 2022. Април 2022.
1 1,29192556 1 1,30096666 1 1,31030145 1 1,31964392 1 1,32808227 1 1,33742474
2 1,29222693 2 1,30126803 2 1,31060282 2 1,31994529 2 1,32838364 2 1,33772611
3 1,29252830 3 1,30156940 3 1,31090419 3 1,32024666 3 1,32868501 3 1,33802748
4 1,29282967 4 1,30187077 4 1,31120556 4 1,32054803 4 1,32898638 4 1,33832885
5 1,29313104 5 1,30217214 5 1,31150693 5 1,32084940 5 1,32928775 5 1,33863022
6 1,29343241 6 1,30247351 6 1,31180830 6 1,32115077 6 1,32958912 6 1,33893159
7 1,29373378 7 1,30277488 7 1,31210967 7 1,32145213 7 1,32989049 7 1,33924666
8 1,29403515 8 1,30307625 8 1,31241104 8 1,32175350 8 1,33019186 8 1,33956172
9 1,29433652 9 1,30337762 9 1,31271241 9 1,32205487 9 1,33049323 9 1,33987679

10 1,29463789 10 1,30367899 10 1,31301378 10 1,32235624 10 1,33079460 10 1,34019186
11 1,29493926 11 1,30398036 11 1,31331515 11 1,32265761 11 1,33109597 11 1,34050693
12 1,29524063 12 1,30428173 12 1,31361652 12 1,32295898 12 1,33139734 12 1,34082200
13 1,29554200 13 1,30458310 13 1,31391789 13 1,32326035 13 1,33169871 13 1,34113707
14 1,29584337 14 1,30488447 14 1,31421926 14 1,32356172 14 1,33200008 14 1,34145213
15 1,29614474 15 1,30518584 15 1,31452063 15 1,32386309 15 1,33230145 15 1,34176720
16 1,29644611 16 1,30548721 16 1,31482200 16 1,32416446 16 1,33260282 16 1,34208227
17 1,29674748 17 1,30578858 17 1,31512337 17 1,32446583 17 1,33290419 17 1,34239734
18 1,29704885 18 1,30608995 18 1,31542474 18 1,32476720 18 1,33320556 18 1,34271241
19 1,29735022 19 1,30639132 19 1,31572611 19 1,32506857 19 1,33350693 19 1,34302748
20 1,29765159 20 1,30669269 20 1,31602748 20 1,32536994 20 1,33380830 20 1,34334255
21 1,29795296 21 1,30699406 21 1,31632885 21 1,32567131 21 1,33410967 21 1,34365761
22 1,29825433 22 1,30729543 22 1,31663022 22 1,32597268 22 1,33441104 22 1,34397268
23 1,29855570 23 1,30759680 23 1,31693159 23 1,32627405 23 1,33471241 23 1,34428775
24 1,29885707 24 1,30789817 24 1,31723296 24 1,32657542 24 1,33501378 24 1,34460282
25 1,29915844 25 1,30819954 25 1,31753433 25 1,32687679 25 1,33531515 25 1,34491789
26 1,29945981 26 1,30850091 26 1,31783570 26 1,32717816 26 1,33561652 26 1,34523296
27 1,29976118 27 1,30880228 27 1,31813707 27 1,32747953 27 1,33591789 27 1,34554803
28 1,30006255 28 1,30910365 28 1,31843844 28 1,32778090 28 1,33621926 28 1,34586309
29 1,30036392 29 1,30940502 29 1,31873981 29 1,33652063 29 1,34617816
30 1,30066529 30 1,30970639 30 1,31904118 30 1,33682200 30 1,34649323

31 1,31000776 31 1,31934255 31 1,33712337

Мај 2022. Јун 2022. Јул 2022. Август 2022. Септебмар 2022. Октобар 2022.
1 1,34680830 1 1,35686309 1 1,36704118 1 1,37783570 1 1,38881515 1 1,39982885
2 1,34712337 2 1,35719186 2 1,36738364 2 1,37818501 2 1,38917131 2 1,40019871
3 1,34743844 3 1,35752063 3 1,36772611 3 1,37853433 3 1,38952748 3 1,40056857
4 1,34775350 4 1,35784940 4 1,36806857 4 1,37888364 4 1,38988364 4 1,40093844
5 1,34806857 5 1,35817816 5 1,36841104 5 1,37923296 5 1,39023981 5 1,40130830
6 1,34838364 6 1,35850693 6 1,36875350 6 1,37958227 6 1,39059597 6 1,40167816
7 1,34869871 7 1,35883570 7 1,36910282 7 1,37993159 7 1,39095213 7 1,40204803
8 1,34901378 8 1,35916446 8 1,36945213 8 1,38028090 8 1,39132200 8 1,40241789
9 1,34932885 9 1,35950693 9 1,36980145 9 1,38063022 9 1,39169186 9 1,40278775

10 1,34964392 10 1,35984940 10 1,37015077 10 1,38097953 10 1,39206172 10 1,40315761
11 1,34995898 11 1,36019186 11 1,37050008 11 1,38133570 11 1,39243159 11 1,40352748
12 1,35028775 12 1,36053433 12 1,37084940 12 1,38169186 12 1,39280145 12 1,40389734
13 1,35061652 13 1,36087679 13 1,37119871 13 1,38204803 13 1,39317131 13 1,40426720
14 1,35094529 14 1,36121926 14 1,37154803 14 1,38240419 14 1,39354118 14 1,40463707
15 1,35127405 15 1,36156172 15 1,37189734 15 1,38276035 15 1,39391104 15 1,40500693
16 1,35160282 16 1,36190419 16 1,37224666 16 1,38311652 16 1,39428090 16 1,40537679
17 1,35193159 17 1,36224666 17 1,37259597 17 1,38347268 17 1,39465077 17 1,40574666
18 1,35226035 18 1,36258912 18 1,37294529 18 1,38382885 18 1,39502063 18 1,40611652
19 1,35258912 19 1,36293159 19 1,37329460 19 1,38418501 19 1,39539049 19 1,40648638
20 1,35291789 20 1,36327405 20 1,37364392 20 1,38454118 20 1,39576035 20 1,40685624
21 1,35324666 21 1,36361652 21 1,37399323 21 1,38489734 21 1,39613022 21 1,40722611
22 1,35357542 22 1,36395898 22 1,37434255 22 1,38525350 22 1,39650008 22 1,40759597
23 1,35390419 23 1,36430145 23 1,37469186 23 1,38560967 23 1,39686994 23 1,40796583
24 1,35423296 24 1,36464392 24 1,37504118 24 1,38596583 24 1,39723981 24 1,40833570
25 1,35456172 25 1,36498638 25 1,37539049 25 1,38632200 25 1,39760967 25 1,40870556
26 1,35489049 26 1,36532885 26 1,37573981 26 1,38667816 26 1,39797953 26 1,40907542
27 1,35521926 27 1,36567131 27 1,37608912 27 1,38703433 27 1,39834940 27 1,40944529
28 1,35554803 28 1,36601378 28 1,37643844 28 1,38739049 28 1,39871926 28 1,40981515
29 1,35587679 29 1,36635624 29 1,37678775 29 1,38774666 29 1,39908912 29 1,41018501
30 1,35620556 30 1,36669871 30 1,37713707 30 1,38810282 30 1,39945898 30 1,41055487
31 1,35653433 31 1,37748638 31 1,38845898 31 1,41092474

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 8. септембра 2022. године, утврђена је референтна каматна стопа на нивоу од 3,5%.
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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



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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