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На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим 

Указ о проглашењу Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и 

пореској администрацији 

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији, који је донела Народна скупштина Републике Србије на Четвртој 

седници Другог редовног заседања у 2020. години, 26. новембра 2020. године. 

ПР број 88 

У Београду, 27. новембра 2020. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији 

Члан 1. 

У Закону о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 

80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – 

др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 

108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18 и 

86/19), у члану 2а став 1. после речи: „у којима доносе” додају се речи: „пореске акте,”. 

Члан 2. 

У називу члана 7. речи: „службене тајне” замењују се речима: „тајног податка”. 

У члану 7. став 6. тачка 9) речи: „органа територијалне самоуправе” замењују се речима: 

„органа територијалне аутономије”. 

Члан 3. 

У члану 10. став 1. у уводној реченици после речи: „правног лица” додају се запета и 

речи: „као и отвореног инвестиционог фонда, односно алтернативног инвестиционог 

фонда који нема својство правног лица, а који је уписан у одговарајући регистар у складу 

са законом (у даљем тексту: фонд)”. 

У тачки 1) после речи: „правног лица” додају се запета и речи: „као и фонда”. 

У тачки 2) после речи: „правног лица” додају се запета и речи: „као и фонда”. 

У ставу 2. у уводној реченици после речи: „правно лице” додају се запета и речи: „као и 

фонд”. 

После става 5. додаје се нови став 6, који гласи: 

„Захтев из става 3. овог члана порески обвезник може поднети у електронском облику 

преко портала Пореске управе или у писменом облику – непосредно или путем поште.”. 

Досадашњи ст. 6–8. постају ст. 7–9. 



Члан 4. 

У члану 12. став 1. после речи: „правно лице” додају се запета и речи: „као и фонд”. 

У ставу 3. тачка 4) после речи: „физичка лица” додају се запета и речи: „као и фонд”. 

Члан 5. 

У члану 15. додају се ст. 3. и 4, који гласе: 

„Пореске обавезе фонда који се према одредбама овог закона сматра пореским 

обвезником испуњава друштво за управљање фондом из имовине фонда. 

Друштво за управљање фондом у име и за рачун фонда извршава послове у вези са 

пореским обавезама фонда (подноси пријаву за регистрацију, подноси пореске пријаве, 

прима пореске и пореско управне акте, води пословне књиге и евиденције ради 

опорезивања, врши испуњење, односно плаћање пореске обавезе фонда и др.).”. 

Члан 6. 

У члану 19. став 3. после речи: „физичка лица” додају се запета и речи: „као и фонд”. 

Члан 7. 

У члану 20. додаје се став 6, који гласи: 

„Пореску обавезу у случају распуштања, односно престанка постојања фонда испуњава 

друштво за управљање фондом.”. 

Члан 8. 

У члану 21. додаје се став 7, који гласи: 

„У случају статусне промене фонда и испуњења пореске обавезе од стране друштва за 

управљање фондом, сходно се примењују одредбе овог члана.”. 

Члан 9. 

У члану 26. став 1. после речи: „додељује” додаје се реч: „ПИБ”, а речи: „правног лица 

ПИБ” замењују се речима: „правног лица, као и фондовима.”. 

У ставу 2. тачка 3) после речи: „привредна друштва” додају се запета и речи: „односно 

статусне промене посебних облика организовања”, а после речи: „ако правно лице” 

додају се запета и речи: „као и фонд”. 

Став 3. мења се и гласи: 

„Изузетно од става 2. овог члана, Пореска управа доделиће ПИБ: 

1) ако су доспеле, а неизмирене обавезе по основу јавних прихода до 100.000 динара и 

уколико ове обавезе буду измирене у року од осам дана од дана подношења захтева за 

доделу ПИБ, односно у том року буде пружена неопозива банкарска гаранција или 

меница авалирана од стране пословне банке, или 



2) ако су доспеле, а неизмирене обавезе по основу јавних прихода настале у вези са 

обављањем делатности, обавезе привредних субјеката који су брисани из прописаних 

регистара правоснажном одлуком надлежног органа у поступку стечаја.”. 

У ставу 11. после речи: „правног лица” додају се запета и речи: „као и фонда,”. 

После става 15. додаје се нови став 16, који гласи: 

„Одредбе става 2. тач. 1) и 2) овог члана сходно се примењују и на доделу ПИБ 

фондовима.”. 

Досадашњи ст. 16–19. постају ст. 17–20. 

У досадашњем ставу 20, који постаје став 21. речи: „става 19.” замењују се речима: „става 

20.”. 

Члан 10. 

У члану 27. став 2. тачка 3) после речи: „предузетник” додају се запета и речи: 

„предузетник паушалац, предузетник пољопривредник и предузетник друго лице 

дефинисани одредбама закона који уређује порез на доходак грађана”. 

У тачки 7) тачка на крају замењује се тачком и запетом. 

Додаје се тачка 8), која гласи: 

„8) фонд.”. 

Члан 11. 

У члану 28. после става 7. додаје се нови став 8, који гласи: 

„Фонд преко друштва за управљање фондом подноси пријаву за регистрацију седишту 

Пореске управе, у року од пет дана од дана уписа у прописани регистар у складу са 

законом.”. 

Досадашњи ст. 8. и 9. постају ст. 9. и 10. 

Члан 12. 

У члану 29. после става 9. додаје се нови став 10, који гласи: 

„Агенција за привредне регистре не може извршити регистровање стицања удела или 

акција у привредним субјектима, односно оснивање нових привредних субјеката, у 

случајевима када се као оснивач уписује правно лице или предузетник над којим је 

успостављена мера из става 9. овог члана.”. 

Досадашњи ст. 10. и 11. постају ст. 11. и 12. 

Члан 13. 

У члану 30. став 1. после речи: „физичком лицу” додају се запета и речи: „као и фонду”. 

Члан 14. 

У члану 31. став 2. тачка 5) тачка на крају замењује се тачком и запетом. 



Додаје се тачка 6), која гласи: 

„6) друштво за управљање фондом.”. 

Члан 15. 

У члану 36. став 3. мења се и гласи: 

„Ако се достављање пореског акта врши слањем препоручене пошиљке, порески акт 

сматра се достављеним даном уручења, а ако уручење није било могуће, поновиће се 

слањем пореског акта препорученом пошиљком, а порески акт сматра се достављеним 

15-ог дана од дана предаје пореског акта пошти, без обзира да ли је било могуће уручење 

пореском обвезнику.”. 

После става 8. додаје се нови став 9, који гласи: 

„Достављање пореског, односно пореско управног акта фонду врши се на адресу седишта 

друштва за управљање фондом уписану у прописаном регистру, односно на посебну 

адресу за пријем поште која је регистрована код Агенције за привредне регистре и 

порески акт сматра се достављеним када се уручи одговорном лицу друштва за 

управљање фондом, пуномоћнику, односно пореском пуномоћнику друштва за 

управљање фондом, као и запосленом код друштва за управљање фондом.”. 

У досадашњем ставу 9, који постаје став 10. речи: „ст. 7. и 8.” замењују се речима: „ст. 

7–9.”. 

Досадашњи став 10. постаје став 11. 

Досадашњи став 11, који постаје став 12, мења се и гласи: 

„Порески акт се може доставити у електронском облику физичком лицу које пореске 

пријаве подноси у електронском облику, преко портала Пореске управе, у ком случају 

није неопходна додатна сагласност физичког лица. Физичком лицу које пореске пријаве, 

у складу са одредбама овог закона, подноси у папирном облику, порески акт се доставља 

у електронском облику, ако се исти сагласи са тим начином достављања.”. 

Досадашњи став 12. постаје став 13. 

У досадашњем ставу 13, који постаје став 14, после речи: „јединственог електронског 

сандучића” додају се речи: „када се порески обвезник региструје”, а после речи: 

„електронска управа” додају се запета и речи: „у ком случају није неопходна додатна 

сагласност пореског обвезника.”. 

Досадашњи став 14. постаје став 15. 

У досадашњем ставу 15, који постаје став 16, речи: „ст. 1–12.” замењују се речима: „ст. 

1–13.”. 

Досадашњи став 16. постаје став 17. 

Члан 16. 

У члану 37. став 1. речи: „правних лица и предузетници” замењују се речима: „правних 

лица, предузетници, као и фондови”. 



У ставу 3. после речи: „правно лице” додају се запета и речи: „као и фонд”. 

Члан 17. 

У члану 37а став 1. у уводној реченици после речи: „правна лица” додају се запета и речи: 

„као и фондови”. 

У ставу 5. у уводној реченици после речи: „правно лице” додају се запета и речи: „као и 

фонд”. 

Члан 18. 

У члану 45. став 9. речи: „информације и податке” замењују се речима: „информација и 

података”. 

Члан 19. 

У члану 67. став 4. тачка 3) тачка на крају замењује се тачком и запетом. 

Додаје се тачка 3а), која гласи: 

„3а) давањем уместо плаћања, односно заменом испуњења, када је пореска обавеза већа 

од 50.000.000 динара, на начин и под условима које утврди Влада одлуком, и то само у 

случајевима кaда постоји интерес Републике за стицање предметне имовине.”. 

Члан 20. 

У члану 68. додаје се став 7, који гласи: 

„Даном намирења пореске обавезе путем давања уместо плаћања, односно заменом 

испуњења, сматра се дан овере споразума којим је реализована одлука Владе из члана 

67. став 4. тачка 3а) овог закона.”. 

Члан 21. 

У члану 73. став 8. речи: „електронским путем” замењују се речима: „у електронском 

облику преко портала Пореске управе”. 

У ставу 9. речи: „електронским путем” замењују се речима: „у електронском облику 

преко портала Пореске управе,”. 

Додаје се став 10, који гласи: 

„Изузетно, у циљу ублажавања економских последица проузрокованих пандемијом, 

вишом силом, односно другим ванредним догађајем насталим у току календарске 

године, одлaгање плаћања дугованог пореза, односно недоспелих пореских обавеза 

одобрава се на начин и под условима које утврди Влада.”. 

Члан 22. 

У члану 74. став 6. тачка 1) речи: „за правно лице и предузетника” замењују се речима: 

„за правно лице, предузетника и фонд”. 

Члан 23. 

У члану 130. став 1. тачка 5) тачка на крају замењује се тачком и запетом. 



Додаје се тачка 6), која гласи: 

„6) када се добра складиште, односно смештају у просторима и просторијама о којима 

Пореска управа није обавештена.”. 

Члан 24. 

У члану 163а став 1. тачка 3) мења се и гласи: 

„3) пореских обвезника над којим је стечајни поступак окончан путем банкротства у 

складу са законом којим се уређује стечајни поступак;”. 

После става 1. додају се нови ст. 2–4, који гласе: 

„У ванбилансном пореском рачуноводству воде се преплате пореских обвезника за које 

је наступила застарелост у складу са овим законом и преплате пореских обвезника, који 

су сагласно другим прописима брисани из прописаног регистра, као и куповином 

пореског обвезника у поступку стечаја или након окончања стечаја банкротством. 

Пореска управа, по службеној дужности, у ванбилансно пореско рачуноводство преноси 

преплате из става 2. овог члана, односно по сазнању о брисању пореског обвезника из 

прописаног регистра. 

Преплате из става 2. овог члана се воде по пореском обвезнику и појединaчном уплатном 

рачуну јавних прихода.”. 

Досадашњи став 2. постаје став 5. 

У досадашњем ставу 3, који постаје став 6, после речи: „прописаног регистра” додају се 

запета и речи: „по доношењу решења о застарелости у складу са овим законом”, а после 

речи: „стечајном поступку” додају се запета и речи: „као и по окончању стечајног 

поступка путем банкротства”. 

Досадашњи став 4. постаје став 7. 

Члан 25. 

Назив члана 173а и члан 173а мењају се и гласе: 

„Пореска превара у вези са порезом на додату вредност 

Члан 173а 

Ко у намери да он или друго лице, у претходних 12 месеци оствари право на неосновани 

повраћај пореза на додату вредност или порески кредит код пореза на додату вредност, 

поднесе једну или више пореских пријава пореза на додату вредност неистинитог 

садржаја, а износ повраћаја или пореског кредита прелази милион динара, казниће се 

затвором од једне до пет година и новчаном казном. 

Ко у намери да он или друго лице, у претходних 12 месеци потпуно или делимично 

избегне плаћање пореза на додату вредност, не поднесе једну или више пореских пријава 

пореза на додату вредност, поднесе једну или више пореских пријава пореза на додату 

вредност неистинитог садржаја или ко у истој намери на други начин избегне плаћање 



пореза на додату вредност, а износ пореза чије се плаћање избегава прелази милион 

динара, казниће се затвором од једне до пет година и новчаном казном. 

Ако износ пореза на додату вредност из ст. 1. и 2. овог члана прелази пет милиона динара, 

учинилац ће се казнити затвором од две до осам година и новчаном казном. 

Ако износ пореза на додату вредност из ст. 1. и 2. овог члана прелази 15 милиона динара, 

учинилац ће се казнити затвором од три до десет година и новчаном казном. 

Физичком лицу, предузетнику и одговорном лицу у правном лицу – пореском обвезнику 

за кривично дело из ст. 1. до 4. овог члана изриче се и мера безбедности забране вршења 

позива, делатности и дужности од једне до пет година.”. 

Члан 26. 

После члана 178б додаје се члан 178в, који гласи: 

„Члан 178в 

Одредбе чл. 177–178б овог закона сходно се примењују на друштво за управљање 

фондом и лица одговорна у том друштву, у вези са поступањем друштва за управљањем 

у име и за рачун фонда из члана 15. ст. 3. и 4. овог закона.”. 

Члан 27. 

У члану 179. после става 11. додаје се нови став 12, који гласи: 

„Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај Агенција за 

привредне регистре ако изврши регистровање стицања удела или акција у привредним 

субјектима, односно оснивање нових привредних субјеката, у случајевима када се као 

оснивач уписује правно лице или предузетник над којим је успостављена мера из члана 

29. став 9. овог закона (члан 29. став 10).”. 

Досадашњи ст. 12–16. постају ст. 13–17. 

После досадашњег става 17, који постаје став 18, додаје се став 19, који гласи: 

„Одредбе ст. 1. и 2, ст. 4. и 5, ст. 7. и 8. овог члана сходно се примењују на друштво за 

управљање фондом и лица одговорна у том друштву, у вези са поступањем друштва за 

управљањем у име и за рачун фонда из члана 15. ст. 3. и 4. овог закона.”. 

Члан 28. 

У члану 181. став 1. после тачке 2д) додаје се тачка 2ђ), која гласи: 

„2ђ) Агенцији за привредне регистре ако изврши регистровање стицања удела или акција 

у привредним субјектима, односно оснивање нових привредних субјеката, у случајевима 

када се као оснивач уписује правно лице или предузетник над којим је успостављена мера 

из члана 29. став 9. овог закона (члан 29. став 10);”. 

У тачки 3) речи: „предузетнику или физичком лицу” замењују се речима: „предузетнику, 

физичком лицу или фонду”. 

Члан 29. 



Одредбе члана 3. став 5. и члана 21. ст. 1. и 2. овог закона у вези са подношењем захтева 

у електронском облику преко портала Пореске управе примењиваће се почев од 1. 

јануара 2021. године. 

Одредба члана 21. став 3. овог закона примењује се почев од календарске године у којој 

је овај закон ступио на снагу. 

Члан 30. 

Порески обвезници којима је до дана ступања на снагу овог закона привремено одузет 

ПИБ у складу са одредбама члана 26. став 2. Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 

70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 

53/10, 101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – аутентично 

тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18 и 86/19), након ступања на снагу овог закона 

могу поднети захтев за враћање ПИБ. 

На основу захтева, пореским обвезницима из става 1. овог члана, Пореска управа вратиће 

ПИБ, уколико су испуњени услови прописани овим законом. 

Члан 31. 

Одредбе чл. 19. и 20. овог закона примењиваће се и на пореске обавезе доспеле до дана 

ступања на снагу овог закона, као и на пореске обавезе обухваћене споразумима и 

решењима о одлагању плаћања по том основу, а који су одобрени до дана ступања на 

снагу овог закона. 

Члан 32. 

Послове вођења јединственог информационог система локалних пореских 

администрација преузима Министарство финансија – Пореска управа, најкасније до 1. 

јануара 2022. године. 

Члан 33. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”. 

  



На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим 

Указ о проглашењу Закона о изменама и допунама Закона о републичким 

административним таксама 

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним 

таксама, који је донела Народна скупштина Републике Србије на Четвртој седници 

Другог редовног заседања у 2020. години, 26. новембра 2020. године. 

ПР број 89 

У Београду, 27. новембра 2020. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама 

Члан 1. 

У Закону о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 

51/03 – исправка, 61/05, 101/05 – др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 – др. закон, 

83/15, 112/15, 113/17, 3/18 – исправка, 95/18, 86/19 и 90/19 – исправка), у члану 19. став 

2. речи: „солемнизује јавни бележник” замењују се речима: „је саставио, потврдио или 

оверио јавни бележник, односно извршних одлука које је донео јавни бележник у оквиру 

законом поверених јавних овлашћења”. 

Члан 2. 

У Тарифи републичких административних такси, Одељак А – Таксе за списе и радње 

органа у Републици Србији, у Тарифном броју 7, став 2. речи: „За жалбу против решења 

царинарнице донетом у управном поступку” замењују се речима: „За жалбу против 

решења царинског органа донетог у управном поступку”. 

Члан 3. 

У Тарифном броју 19. додаје се Напомена, која гласи: 

„НАПОМЕНА: 

Изузетно од става 1. тачка 3) овог тарифног броја: 

1) за решење по захтеву за брисање из регистра јавних складишта за 

пољопривредне производе 

550 

2) за захтев за брисање објеката из регистра одобрених објеката за обављање 

делатности клања животиња, обраде, прераде и складиштењa производа 

животињског порекла, хигијене хране за животиње, сакупљања, прераде и 

уништавања споредних производа животињског порекла и објеката за пуњење и 

паковање меда и брисање из регистра објеката који обављају ветеринарску 

делатност, производњу и промет лекова на велико и медицинских средстава за 

употребу у ветерини и услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације 

550ˮ. 



Члан 4. 

У Тарифном броју 25. речи: „регистар сталних вештака, односно тумача”, на оба места, 

замењују се речима: „регистар, евиденцију или именик носилаца правосудних 

професија”. 

Члан 5. 

У Тарифном броју 43а додаје се Напомена, која гласи: 

„НАПОМЕНА: 

За поновно добијање овлашћења за обављање обуке лица за вршење послова приватног 

обезбеђења из тач. 1)–6) овог тарифног броја, након истека рока важења овлашћења, 

наплаћује се такса у висини од 30% таксе прописане тач. 1)–6) овог тарифног броја.ˮ. 

 

Члан 6. 

Тарифни број 43ђ мења се и гласи: 

„Тарифни број 43ђ 

За пријаву за полагање испита припадника добровољне ватрогасне јединице 

Члан 7. 

У Тарифном броју 46. став 1. тачка 4) после речи: „по захтеву за” додају се речи: „давање 

сагласности на инвестиционо-техничку документацију, односно”. 

У тачки 6) запета и речи: „односно по захтеву за давање овлашћења правном лицу за 

уговорно обављање послова организовања заштите од пожара у субјектима разврстаним 

у категорије угрожености од пожара” бришу се. 

Члан 8. 

У Тарифном броју 58а, после става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„За давање сагласности за обављање граничне царинске контроле ван царинског подручја граничног прелаза изласком овлашћеног царинског 

службеника 

Досадашњи ст. 2–5. постају ст. 3–6. 

Члан 9. 

У Тарифном броју 64а став 9. износ: „56.820” замењује се износом: „102.400ˮ. 

У Напомени став 3. тачка 5) речи: „сваку наредну активну супстанцу” замењују се 

речима: „сваки наредни усев”. 

У ставу 4. тачка 2) речи: „процена ефикасности и додатних података,” бришу се. 

Додаје се тачка 3) која гласи: 

„3) за процену ефикасности и додатних података за сваки наведени усев 

увећава се по процени за 
10.110”. 



У ставу 6. тачка 2) после речи: „података” додају се речи: „за сваки наведени усев”. 

Члан 10. 

У Тарифном броју 64ж тачка 3) речи: „преко 200” замењују се речима: „од 201 до 300”. 

Додаје се тачка 4), која гласи: 

„4) објекте удаљене преко 300 km од Београда, односно за подручје АП 

Војводине од Новог Сада 
6.060”. 

Члан 11. 

У Тарифном броју 64з тачка 3) речи: „преко 200” замењују се речима: „од 201 до 300”. 

Додаје се тачка 4), која гласи: 

„4) објекте удаљене преко 300 km од Београда, односно за подручје АП 

Војводине од Новог Сада 
17.170”. 

Члан 12. 

Тарифни број 64и мења се и гласи: 

„Тарифни број 64и 

За извршене службене контроле хране биљног порекла, мешовите хране и хране 

за животиње биљног порекла при увозу, и то: 
 

1) за захтев за службену контролу пошиљке хране биљног порекла, мешовите 

хране и хране за животиње биљног порекла (преглед и узорковање пошиљке) 
1.520 

2) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета за следеће групе 

производа: сенф; чоколадни производи, производи слични чоколади и крем 

производи са пиринчем; кикирики бутер; надев од мака; пшенични глутен; 

бомбонски производи (драже бомбоне са језгром лешника, цереалија, сувог 

грожђа); уљано семе (сунцокрета, уљане репице и лана) намењено за производњу 

уља; фини пекарски производи од кикирикија (укључујући снек производе); 

језгра кајсије, брескве, нектарине, шљиве; пињоли; семенке мака, сусама и 

бундеве; сирови кикирики са и без љуске; сирови пистаћи у љусци; уљано семе 

соје намењено за производњу уља; скроб од кромпира и његови производи; 

нискоалкохолна пића, осим пића са воћним соком од јабуке и крушке; воћни 

дестилати, осим воћних дестилата од јабуке и крушке; вишње у етанолу; рогач; 

намаз од леблебија – хумус 

10.110 

3) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета за следеће групе 

производа: шећер за људску употребу, прашак за пециво и пудинг, пекарски 

квасац, етил алкохол, сирће, сирћетна киселина прехрамбеног квалитета; 

беланчевинасти производи од поврћа и њихове мешавине за прехрамбену 

индустрију 

5.400 



4) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета за следеће групе 

производа: печурке и производи од печурака; маргарин и други масни намази; 

фини пекарски производи (укључујући снек производе) од кромпира и пиринча; 

чоколадни производи, производи слични чоколади и крем производи без 

додатака; млечна чоколада без пуњења; млечна чоколада са пуњењем, осим 

пуњења са персипан, марципан и нугат масом; брезина вода и јаворов сируп 

7.000 

5) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета за следеће групе 

производа: резано воће и поврће; клице (спремне за конзумирање); мајонез и 

сродни производи; бамбусови изданци; беланчевинасти производи и њихове 

мешавине за прехрамбену индустрију, осим пшеничног глутена и беланчевина 

од поврћа; бомбоне са воћним пуњењем; остали бомбонски производи; 

алкохолна пића; прехрамбени и пољопривредни производи на другом месту 

непоменути 

11.120 

6) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета следећих група 

производа: сирово уље; освежавајућа безалкохолна пића; вино; јестиво 

кукурузно уље; заслађени кестен пиреи; воћни сокови, укључујући и 

реконституисане, осим непастеризованих воћних сокова спремних за 

конзумирање; воћни нектари и сродни производи, укључујући и 

реконституисане; воћни сокови у праху (дехидрирани воћни сокови); 

непастеризовани воћни сокови спремни за конзумирање; чоколадни производи, 

производи слични чоколади и крем производи са језграстим и орашастим 

плодовима, сувим воћем (осим сувог грожђа) и кикирикијем; млечна чоколада 

са пуњењем од персипан, марципан и нугат масе; пиринач, ољуштена зрна; воћна 

вина, осим вина од јабуке и крушке; шира; нискоалкохолна пића од јабуке и 

крушке; воћни дестилати од јабуке и крушке; супе, сосови, додаци јелима и 

сродни производи (запршка, смеше за прехрамбене производе и слични 

производи) 

12.640 

7) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета следећих група 

производа: фини пекарски производи (укључујући снек производе), осим оних 

од кукуруза, пиринча, кикирикија и кромпира; зачини; чоколадни производи, 

производи слични чоколади и крем производи са сувим грожђем; скроб и 

производи од скроба од пшенице и кукуруза; воћна вина од јабуке и крушке 

16.180 

8) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета за групе производа: 

фини пекарски производи (укључујући снек производе) од кукуруза, храна за 

животиње биљног порекла 

19.710 

9) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета за следеће групе 

производа: воће и поврће осим семенки мака, бундеве и сусама и рогача и без 

сировог кикирикија са и без љуске и пистаћа у љусци; пиво; сурогати кафе од 

житарица и екстрати сурогата кафе од житарица и њихови производи са и без 

додатног млека и шећера; жита непрерађена (житарице које нису биле 

подвргнуте никаквој механичкој ни топлотној обради осим сушења, чишћења и 

разврставања), осим пиринча; млински производи, укључујући производе од 

25.780 



пиринча; пекарски производи, готови производи од жита (жита за доручак), 

теста и тестенине; хмељ и производи од хмеља; сирова кафа и сирова кафа без 

кофеина; производи од кафе са и без додатног млека и шећера (пржена кафа и 

екстракти кафе, капућино и остали производи); чај, биљни чај и њихови 

производи; полуготова јела и лист винове лозе у свим облицима; биљна влакна 

(инулинска и остала влакна); кора од поморанџе; зрна какаа; шећерна репа 

10) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета за групе производа: 

маслиново уље, јестиво и уље од комине маслине, јестиво; производи од воћа и 

поврћа, укључујући чипс од воћа и поврћа; воћни џемови; екстра џемови; желеи; 

екстра желеи; мармелада; пекмези; намази од воћа и поврћа; пасте од воћа и 

поврћа; термостабилни филови од воћа и поврћа за прехрамбену индустрију; 

производи од кокоса (кокосово брашно, кокосово млеко, кокосова вода, кокосов 

– палмин шећер, копра (oсушено језгро кокоса); производи од соје (смрзнуте 

махуне од соје, љуспице и комадићи соје, тофу, паста од соје, напици од соје) 

31.000 

11) за лабораторијско испитивање порекла етанола у ракијама воћа 32.400 

НАПОМЕНА: 

Износ таксе из тачке 1) овог тарифног броја плаћа се за вагонске, камионске, 

контејнерске и авионске пошиљке до 20 тона, за бродске пошиљке до 100 тона и 

денчане пошиљке до пет колета, а за сваку наредну тону или колето износ се 

увећава по тони, односно колету, за 60 динара, а највише 4.000 динара. 

Ако се преглед и узорковање обавља у тoку нoћи (од 22 часа до 6 часова идућег 

дана), нeдeљoм и у дaнe држaвних прaзникa, износ таксе из тачке 1) овог 

тарифног броја се увећава 100%.”. 

 

Члан 13. 

У Тарифном броју 71. тачка 4) речи: „по захтеву за давање дозволе за промет на мало 

лекова који се користе у ветеринарској медициниˮ замењују се речима: „по захтеву за 

утврђивање услова за обављање делатности ветеринарских апотека и упис у регистар 

правних лица и предузетника за обављање ветеринарске делатности.ˮ. 

Члан 14. 

У Тарифном броју 91а став 1. после речи: „10 ари” додају се речи: „или промену намене 

шуме и шумског земљишта у својини сопственика у површини до 50 ари, које се у 

службеној евиденцији води као шума и шумско земљиште, а користи се за 

пољопривредну производњу”, а износ: „1.370” замењује се износом: „3.000”. 

Члан 15. 

После Тарифног броја 91а додају се тарифни бр. 91б–91з, који гласе: 

„Тарифни број 91б 

За захтев за утврђивање висине накнаде за промену намене шуме и шумског 

земљишта у случајевима: када је то утврђено планом развоја шумске области; ако 
7.600 



то захтева општи интерес утврђен посебним законом или актом владе; ради 

изградње објеката за коришћење осталих обновљивих извора енергије малих 

капацитета (мале електране и други слични објекти, у смислу прописа којим се 

уређује област енергетике) и експлоатације минералних сировина, ако је 

површина шума и шумског земљишта за те намене мања од 15 ha. 

Тарифни број 91в 

За захтев за одобрење сече стабала, уништавање подмлатка и сакупљање семена 

строго заштићених и заштићених врста шумског дрвећа 
5.000 

Тарифни број 91г 

За захтев за давање сагласности на пројекат извођења радова који мењају водни 

режим у шуми 
5.000 

Тарифни број 91д 

За захтев за давање сагласности на санациони план 17.000 

Тарифни број 91ђ 

За захтев за давање сагласности на Пројекат рекултивације 16.000 

Тарифни број 91е 

За захтев за давање сагласности на плански документ газдовања шумама, и то:  

1) за захтев за давање сагласности на основу газдовања шумама 40.000 

2) за захтев за давање сагласности на измену и допуну основе односно програма 

газдовања шума 
20.000 

3) за захтев за давање сагласности на Привремени програм газдовања шумама 20.000 

Тарифни број 91ж 

За захтев за давање сагласности на планска документа у области ловства, и то: 

1) за давање претходне сагласности на ловну основу, програм газдовања за 

ограђени део ловишта и програм насељавања дивљачи 

24.000 

2) за давање претходне сагласности на измену и допуну (ревизију) ловне основе, 

програм газдовања за ограђени део ловишта и програм насељавања дивљачи 
15.500 

Тарифни број 91з 

За захтев за давање сагласности на акте корисника ловишта 3.000”. 

Члан 16. 

У Тарифном броју 98. став 6. износ: „12.860” замењује се износом: „8.000ˮ. 



Члан 17. 

У Тарифном броју 108, у Напомени додају се ст. 2. и 3, који гласе: 

„За случајеве електронског подношења захтева, такса из става 1. овог тарифног броја 

плаћа се у износу умањеном за 15%. 

За случајеве електронског подношења захтева, такса из става 2. овог тарифног броја 

плаћа се у износу умањеном за 25%.”. 

Члан 18. 

У Тарифном броју 117. додаје се Напомена, која гласи: 

„НАПОМЕНА: 

За случајеве електронског подношења захтева, такса из става 1. овог тарифног броја 

плаћа се у износу умањеном за 15%.”. 

 

Члан 19. 

У Тарифном броју 125. додаје се Напомена, која гласи: 

„НАПОМЕНА: 

За случајеве електронског подношења захтева и електронског издавања акта надлежног 

органа, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 15%.”. 

 

Члан 20. 

У Тарифном броју 126, у Напомени додаје се став 2, који гласи: 

„За случајеве електронског подношења захтева и електронског издавања акта надлежног 

органа, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 15%.”. 

Члан 21. 

У Тарифном броју 131. став 3. износ: „21.990” замењује се износом: „41.620”. 

Члан 22. 

После Тарифног броја 134љ додаје се Тарифни број 134м, који гласи: 

„Тарифни број 134м 

За приговор на пријаву жига 18.740”. 

Члан 23. 

У Тарифном броју 135. став 3. после тачке 1г) додају се тач. 1д) и 1ђ) које гласе: 

„1д) за одобрење за истраживање геотермалних ресурса 33.420 

1ђ) за одобрење за инжењерскогеолошка – геотехничка истраживања 33.420”. 

Тачка 5в) брише се. 



Тачка 5г) мења се и гласи: 

„5г) за издавање одобрења за изградњу рударских објеката и/или извођење 

рударских радова 
101.870”. 

После тачке 7) додаје се тачка 7а), која гласи: 

„7а) за издавање одобрења за пробни рад рударских објеката 38.190”. 

После тачке 14б) додаје се тачка 14в), која гласи: 

„14в) за издавање одобрења за управљање рударским отпадом 95.480”. 

Члан 24. 

Тарифни број 135а мења се и гласи: 

„Тарифни број 135а 

За захтев за издавање одобрења за детаљна истраживања подземних вода, и то:  

1) обичне воде:  

(1) до 5 l/секунди 28.640 

(2) преко 5 l/секунди до 50 l/секунди 42.970 

(3) преко 50 l/секунди 57.290 

2) минералне и термалне воде:  

(1) до 5 l/секунди 47.740 

(2) преко 5 l/секунди до 10 l/секунди 57.290 

(3) преко 10 l/секунди 76.680”. 

Члан 25. 

Тарифни број 135б мења се и гласи: 

„Тарифни број 135б 

За решење, односно потврду о утврђивању и овери разврстаних резерви 

подземних вода, и то: 
 

1) обичне воде:  

(1) до 5 l/секунди 52.510 

(2) преко 5 l/секунди до 50 l/секунди 57.290 



(3) преко 50 l/секунди 76.380 

2) минералне и термалне воде:  

(1) до 5 l/секунди 57.290 

(2) преко 5 l/секунди до 10 l/секунди 62.060 

(3) преко 10 l/секунди 76.380”. 

Члан 26. 

У Тарифном броју 135в износ: „60.140” замењује се износом: „33.420”. 

Члан 27. 

После Тарифног броја 135в додају се тарифни бр. 135г и 135д, који гласе: 

„Тарифни број 135г 

За захтев за одобрење експлоатационог простора и количину резерви и/или 

ресурса подземних вода и геотермалних ресурса 
33.420 

Тарифни број 135д 

За захтев за продужење рока важења одобрења за експлоатациони простор 23.870”. 

Члан 28. 

У Тарифном броју 143. ст. 3. и 4. бришу се. 

Члан 29. 

У Тарифном броју 147. став 3. брише се. 

Досадашњи ст. 4–6. постају ст. 3–5. 

Члан 30. 

У члану 162а ст. 10–13. после речи: „За”, на почетку сваког става, додају се речи: 

„полагање испита и”. 

У ст. 15–20. после речи: „За”, на почетку сваког става, додају се речи: „полагање испита 

и”. 

Члан 31. 

У Тарифном броју 179. у ст. 1. и 2. речи: „традиционалне”, на оба места, замењују се 

речју: „комплементарне”. 

Додаје се став 3, који гласи: 

„За захтев за претходни поступак процене квалитета КМЕ здравствених радника 

у области комплементарне медицине 
3.540”. 

Члан 32. 



После Тарифног броја 179. додаје се Тарифни број 179а, који гласи: 

„Тарифни број 179а 

За захтев за издавање дозвола за коришћење нове здравствене технологије 3.540”. 

Члан 33. 

У Тарифном броју 182. додају се ст. 6. и 7, који гласе: 

„За упис у регистар произвођача активних супстанци, по захтеву 10.000 

За упис у регистар лабораторија које врше лабораторијска испитивања (у 

складу са смерницама добре лабораторијске праксе), по захтеву 
10.000”. 

У Напомени став 1. мења се и гласи: 

„За решење за допуну дозволе, које се издаје подносиоцу захтева коме је већ издато једно 

решење из овог тарифног броја, плаћа се такса у износу умањеном за 50% од 

одговарајуће таксе прописане овим тарифним бројем.”. 

Додаје се став 2, који гласи: 

„За решење за измену дозволе које се издаје подносиоцу захтева коме је већ издато 

једно решење из овог тарифног броја 
550”. 

Члан 34. 

У Тарифном броју 185а став 1. додаје се тачка 11), која гласи: 

„11) издавање лиценце за предавача – испитивача прве помоћи 1.920”. 

Додаје се Напомена, која гласи: 

„НАПОМЕНА: 

За захтев здравствене установе из тачке 1) овог тарифног броја, приватне праксе из тачке 

3) и организационе јединице факултета здравствене струке за проширење делатности 

плаћа се 50% таксе прописане у тачки 1), односно тачки 3) овог тарифног броја. 

За потврђујуће решење, по захтеву странке плаћа се 50% таксе прописане тач. 1–10. овог 

тарифног броја.”. 

Члан 35. 

У Тарифном броју 215б став 3. тачка 1) мења се и гласи: 

„1) за извод из листа непокретности Геодетског катастарског информационог 

система, по непокретности 
540”. 

Додаје се тачка 1а), која гласи: 



„1а) за извод из листа непокретности Геодетског катастарског информационог 

система, у форми оригиналног електронског документа, по непокретности 
540”. 

У Напомени додаје се став 17, који гласи: 

„Ако се захтев за списе и радње из овог тарифног броја подноси електронским путем, 

таксена обавеза за тај захтев и списе и радње који се у складу са тим захтевом доносе, 

односно врше настаје по њиховом издавању.”. 

Члан 36. 

У Тарифном броју 215ђ, у Напомени став 1. мења се и гласи: 

„Обрачун висине таксе у овом тарифном броју врши се сразмерно јединици мере 

(снимак, дециметарски квадрат, km2, лист карте), с тим да укупно обрачуната такса не 

може бити мања од прописане таксе за јединицу мере.”. 

Члан 37. 

У Тарифном броју 215е став 5. у уводној реченици после речи: „растерских” додаје се 

реч: „(геореференцираних)”. 

Члан 38. 

У Тарифном броју 215ж став 1. додају се тач. 42)–45), које гласе: 

„42) Западна Србија, туристичка карта, P1:215 000 200 

43) Јужна Србија, туристичка карта, P1:215 000 200 

44) Војводина, туристичка карта, P1:300 000 200 

45) Источна Србија, туристичка карта, P1:215 000 100”. 

У ставу 4. додаје се тачка 3), која гласи: 

„3) географски атлас за основну и средње школе:  

(1) до 50 примерака, по примерку 650 

(2) од 51 до 100 примерака, по примерку 630 

(3) преко 100 примерака, по примерку 610”. 

Члан 39. 

У Тарифном броју 215и став 1. мења се и гласи: 

„За приступ подацима катастра непокретности путем интернета – увид у базу 

података катастра непокретности (претплатнички сервис), и то: 
 

1) од 0 до 20 упита месечно 2.200 



2) за сваки наредни упит, по упиту 110”. 

У ставу 2. тачка 9) брише се. 

У ставу 3. речи: „по претплати и општини (градској општини)” замењују се речима: 

„претплата за једну општину (градску општину)”. 

У Напомени после става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Такса из става 3. овог тарифног броја увећава се по општини (градској општини) за 100 

динара.”. 

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4. 

Досадашњи став 4, који постаје став 5, мења се и гласи: 

„Не плаћа се такса за сервисе националне инфраструктуре геопросторних података за 

регистар просторних јединица, као и за DOWNLOAD сервис НИГП – а за шифарник 

Адресног регистра за територију Републике, као и за номенклатуру статистичких 

јединица.”. 

Члан 40. 

Тарифни број 215л брише се. 

Члан 41. 

У Тарифном броју 215љ додаје се тачка 3а), која гласи: 

„3а) за геодетску лиценцу I реда и печат, за лица којим је претходно издата 

геодетска лиценца II реда 
9.260”. 

Члан 42. 

Тарифни број 215м мења се и гласи: 

„Тарифни број 215м 

За ангажовање стручњака Републичког геодетског завода, и то:  

1) за израду програма комасације, по сату 2.130 

2) за израду идејних и главних пројекта, по сату 2.130 

3) за стручну контролу идејног пројекта, по запосленом, по сату 2.130 

4) за техничку контролу главног пројекта, по сату 2.130 

5) за стручни надзор над геодетским радовима у области основних геодетских 

радова, топографског премера и гравиметријског премера, по сату 
2.090 

6) за стручну обуку из области премера и катастра, по запосленом, по сату 3.230 

7) за стручну обуку из области примене ГНСС технологије, по сату 3.770 



8) за консултантске услуге, по сату 2.130 

9) за израду програма геофизичких радова (област геомагнетизам, 

електромагнетизам и аерономија), по сату 
1.420 

10) за техничку контролу програма геофизичких радова, по сату 2.130 

11) за преглед и надзор програма геофизичких радова, по сату 2.130 

12) за преглед и надзор радова у области државног геомагнетског премера, по сату 2.130 

13) за остале послове који се обављају на терену, по сату 920 

14) за остале послове који се обављају у канцеларији, по сату 360 

НАПОМЕНА:  

Такса из овог тарифног броја, плаћа се после издавања списа, односно вршења 

радње. 
 

Под обуком из тачке 6) не подразумева се обука извршена преко Националне 

академије за јавну управу. 
 

Под пословима из тач. 13) и 14) не подразумева се стручни надзор над геодетским 

радовима у области премера и катастра, као ни преглед и пријем геодетских 

радова у области премера и катастра.”. 

 

Члан 43. 

После Тарифног броја 230. додаје се Тарифни број 231, који гласи: 

„Тарифни број 231. 

За полагање стручног испита за лиценцу за обављање послова овлашћеног лица 

из области спречавања прања новца и финансирања тероризма 
10.600”. 

Члан 44. 

За таксене обавезе које су настале, а нису плаћене до дана ступања на снагу овог закона, 

такса се плаћа у складу са законом који је био на снази у време настанка таксене обавезе. 

Члан 45. 

Усклађивање динарских износа такси прописаних овим законом, извршиће се у 2021. 

години применом индекса потрошачких цена, према подацима републичког органа 

надлежног за послове статистике, за период од првог дана наредног месеца од дана 

ступања на снагу овог закона до 30. априла 2021. године, при чему се заокруживање врши 

тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује 

на десет динара. 

Влада ће, на предлог министарства надлежног за послове финансија, одлуком утврдити 

и објавити усклађене динарске износе такси из стaва 1. овог члана. 



Објављени усклађени динарски износи такси из става 2. овог члана примењиваће се од 

првог дана наредног месеца од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 

Србије”. 

Члан 46. 

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе: 

1) члана 6. Правилника о начину и поступку уписа, садржају пријаве и трошковима уписа 

у регистар произвођача активних супстанци („Службени гласник РСˮ, број 4/11); 

2) члана 6. Правилника о начину уписа, садржају пријаве и трошковима уписа у регистар 

лабораторија које врше лабораторијска испитивања („Службени гласник РСˮ, број 4/11). 

Члан 47. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”. 

 

  



На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим 

Указ о проглашењу Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, који је 

донела Народна скупштина Републике Србије на Четвртој седници Другог редовног 

заседања у 2020. години, 26. новембра 2020. године. 

ПР број 90 

У Београду, 27. новембра 2020. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 

Члан 1. 

У Закону о порезима на имовину („Службени гласник РС”, бр. 26/01, 45/02 – СУС, 80/02, 

80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – УС, 47/13, 68/14 – др. 

закон, 95/18, 99/18 – УС и 86/19), у члану 4. став 1. речи: „лице (које води, односно које 

не води пословне књиге)” замењују се речима: „лице (које води, односно које не води 

пословне књиге), отворени инвестициони фонд, односно алтернативни инвестициони 

фонд, који нема својство правног лица а који је уписан у одговарајући регистар у складу 

са законом”. 

После става 4. додаје се нови став 5, који гласи: 

„Када су на земљишту више лица обвезници пореза на имовину као имаоци права из 

члана 2. став 1. тач. 1) и 3) овог закона, обвезник је свако од тих лица сразмерно свом 

уделу у односу на укупну површину земљишта, па и кад је сразмерна површина удела 

појединог обвезника мања од десет ари.”. 

У досадашњем ставу 5, који постаје став 6, у тачки 3) на крају тачка се замењује тачком 

и запетом. 

Додаје се тачка 4), која гласи: 

„4) фонд из става 1. овог члана који не води пословне књиге у складу са прописима 

Републике Србије.”. 

У досадашњем ставу 6, који постаје став 7, у тачки 3) речи: „става 5.” замењују се речима: 

„става 6.”. 

После тачке 3) додаје се тачка 3а), која гласи: 

„3а) фонд из става 1. овог члана који води пословне књиге у складу са прописима 

Републике Србије;”. 

У тачки 4) речи: „става 5.” замењују се речима: „става 6.”. 

Досадашњи став 7. постаје став 8. 



У досадашњем ставу 8, који постаје став 9, речи: „става 6.” замењују се речима: „става 

7.”. 

Члан 2. 

У члану 5. став 2. у загради речи: „орган јединице локалне самоуправе” замењују се 

речима: „порески орган”. 

У ставу 3. после речи: „стопи” додају се речи: „једнакој за све непокретности на 

територији јединице локалне самоуправе, која износи”, а речи: „15. децембра године која 

претходи години” замењују се речима: „1. јануара године”. 

Члан 3. 

У члану 6. став 5. после речи: „промету” додају се речи: „уз накнаду”, а речи: „у периоду 

од 1. јануара до 30. септембра године која претходи години за коју се утврђује порез на 

имовину (у даљем тексту: текућа година)” замењују се запетом и речима: „у периоду од 

1. октобра године која претходи текућој години до 30. септембра текуће године”. 

Додаје се нови став 6, који гласи: 

„Текућом годином, у смислу става 5. овог члана, сматра се календарска година која 

претходи години за коју се утврђује порез на имовину.”. 

У досадашњем ставу 6, који постаје став 7, на крају тачка се замењује запетом и додају 

се речи: „осим у случају из става 11. овог члана.”. 

У досадашњем ставу 7, који постаје став 8, речи: „става 6.” замењују се речима: „става 

7.”. 

Досадашњи став 8. пoстаје став 9. 

У досадашњем ставу 9, који постаје став 10, речи: „става 8.” замењују се речима: „става 

9.”. 

Додају се нови ст. 11. и 12, који гласе: 

„Просечном ценом одговарајућих непокретности у најопремљенијој, односно 

најнеопремљенијој зони, у којој није било промета те врсте непокретности, која се 

граничи са више зона, сматра се: 

1) у најопремљенијој зони – просечна цена одговарајућих непокретности у граничној 

зони у којој је просечна цена одговарајућих непокретности највиша; 

2) у најнеопремљенијој зони – просечна цена одговарајућих непокретности у граничној 

зони у којој је просечна цена одговарајућих непокретности најнижа. 

Ценом оствареном у промету уз накнаду одговарајућих непокретности у зонама сматра 

се и накнада за пренос права својине на непокретности која је досуђена, односно 

одређена у судском или другом поступку, актом који је постао правоснажан у периоду 

од 1. октобра године која претходи текућој години до 30. септембра текуће године.”. 

Досадашњи став 10, који постаје став 13, мења се и гласи: 



„Ако ни у граничним зонама из става 8. овог члана није било промета одговарајућих 

непокретности у периоду из става 5. овог члана, односно ако се вредност другог 

земљишта не може утврдити у складу са ставом 9. овог члана, односно ако јединица 

локалне самоуправе није објавила просечне цене у року прописаном овим законом, 

основица пореза на имовину за те непокретности у зони у којој није било промета, 

односно у зони за коју нису објављене просечне цене одговарајућих непокретности, 

једнака је основици пореза на имовину те, односно одговарајуће непокретности у тој 

зони обвезника који не води пословне књиге за текућу годину, за одговарајућу корисну 

површину.”. 

У досадашњем ставу 11, који постаје став 14, после речи: „одговарајућу” додаје се реч: 

„корисну”. 

Додаје се став 15, који гласи: 

„Јавним објектима, у смислу става 3. овог члана, сматрају се објекти који су намењени 

за јавно коришћење (болнице, домови здравља, домови за старе, објекти образовања, 

отворени и затворени спортски и рекреативни објекти, објекти културе, поште и др.), у 

свим облицима својине.”. 

Члан 4. 

У члану 6а став 1. тачка 8) речи: „гараже и гаражна места” замењују се речима: „гараже 

и помоћни објекти”. 

Члан 5. 

После члана 6а додаје се члан 6б, који гласи: 

„Члан 6б 

Код разврставања непокретности у складу са чланом 6а став 1. овог закона, поједини 

појмови имају следеће значење: 

1) „грађевинско земљиште” је врста земљишта које је као такво дефинисано законом 

којим се уређују планирање и изградња; 

2) „пољопривредно земљиште” је врста земљишта које је као такво дефинисано законом 

којим се уређује коришћење пољопривредног земљишта; 

3) „шумско земљиште” је врста земљишта које је као такво дефинисано законом којим 

се уређује коришћење и управљање шумама и шумским земљиштем; 

4) „стан” је посебни део објекта који чини функционалну целину која се састоји од једне 

или више просторија намењених за становање и по правилу има засебан улаз, осим кад 

је (цео или у претежном делу) категорисан за обављање делатности или се у њему (у 

целини или претежном делу) обавља регистрована делатност; 

5) „кућа за становање” је објекат намењен за становање или за повремени боравак 

(породична кућа, вила, викендица, планинска колиба, ловачка кућа и сл.), осим кад је (у 

целини или у претежном делу), категорисана за обављање делатности или се у њој (у 

целини или претежном делу) обавља регистрована делатност; 



6) „пословни објекат” је зграда или други (надземни и подземни) грађевински објекат, 

односно посебни део објекта (локал, канцеларија и сл.), који је намењен за обављање 

делатности, укључујући и: 

(1) стан, односно кућу за становање, који је (у целини или у претежном делу) категорисан 

за обављање делатности или се у њему (у целини или претежном делу) обавља 

регистрована делатност; 

(2) гаражу која се састоји од више гаражних места, односно гаражних боксова, са 

заједничким деловима који служе приступу сваком гаражном месту, односно гаражном 

боксу, намењеном за обављање услужне делатности паркиралишта возила, односно 

смештаја ваздухоплова, односно пловила; 

7) „гаража” је објекат или посебан део објекта који чини функционалну целину, односно 

гаражни бокс, односно гаражно место, намењен за паркирање возила, односно за смештај 

ваздухоплова, односно пловила, осим у случају из тачке 6) подтачка (2) овог члана; 

8) „помоћни објекти” су: 

(1) самостални објекти који не служе за становање или обављање делатности и не 

разврставају се у објекте из члана 6а став 1. тач. 5) до 7) овог закона, и то: 

– помоћни објекти који нису зграде (бунари, базени, резервоари, цистерне и сл.); 

– помоћне зграде (приземне зграде и зграде чија је подна површина испод површине 

земље) које су у функцији стамбеног, односно пословног објекта, који је изграђен на 

истом земљишту (котларнице, подруми, шупе за смештај огрева и сл.); 

(2) економски објекти, у складу са законом којим се уређују планирање и изградња; 

(3) надстрешнице основе преко 10 m² које су самостални објекти.”. 

Члан 6. 

У члану 7. став 2. после тачке 1) додаје се тачка 1a), која гласи: 

„1a) за објекат на или под земљиштем које није предмет опорезивања, односно за које је 

обвезник друго лице – вредност објекта;”. 

У тачки 2) после речи: „земљишта” додају се речи: „које је предмет опорезивања, за које 

је обвезник исто лице”. 

У ставу 3. реч: „проценом” брише се. 

У ставу 4. тачка 2) после речи: „за обављање” додаје се реч: „те”. 

Став 5. брише се. 

У досадашњем ставу 6, који постаје став 5, реч: „процењене” замењује се речју: 

„утврђене”. 

Досадашњи став 7. пoстаје став 6. 

Додаје се нови став 7, који гласи: 



„Ако се пореска основица у пореској години утврђује за године које претходе тој години, 

у случају из става 6. овог члана вредност објекта јесте грађевинска вредност процењена 

од стране овлашћеног вештака грађевинске струке са стањем на последњи дан 

календарске године која претходи години у којој се утврђује порез.”. 

У ставу 8. после речи: „инфраструктурне објекте” додају се заграда и у загради речи: 

„осим зграда и других објеката високоградње”. 

Додаје се нови став 9, који гласи: 

„Вредност објекта као јединствене целине, који се делом убраја у објекте из става 4. овог 

члана, утврђује се као збир вредности процентуалне заступљености тог дела у укупној 

корисној површини објекта и вредности преосталог дела објекта, које се утврђују у 

складу са овим законом.”. 

У досадашњем ставу 9, који постаје став 10, речи: „став 6.” замењују се речима: „став 5.”, 

а речи: „ст. 1. до 8. и става 10.” замењују се речима: „ст. 1. до 9. и става 12.”. 

Додаје се нови став 11, који гласи: 

„Кад обвезнику у току пореске године или у текућој години након почетка пословне 

године обвезника која је различита од календарске, настане пореска обавеза за објекат из 

члана 7. став 4. овог закона и припадајуће земљиште, а обвезник у својим пословним 

књигама није посебно исказао набавну вредност земљишта од набавне вредности 

објекта, вредност тог објекта која са вредношћу припадајућег земљишта чини пореску 

основицу за пореску годину јесте његова грађевинска вредност процењена од стране 

овлашћеног вештака грађевинске струке са стањем на дан настанка пореске обавезе.” 

Досадашњи став 10. пoстаје став 12. 

Додају се ст. 13. до 15, који гласе: 

„Производним погонима прерађивачке индустрије из става 4. тачка 2) овог члана 

сматрају се (надземни и подземни) објекти који су намењени за обављање производње у 

делатности која је класификована као прерађивачка индустрија, у складу са законом 

којим се уређује класификација делатности. 

Складишним и стоваришним објектима из става 4. тачка 8) овог члана сматрају се 

(надземни и подземни) објекти који су намењени за преузимање и чување сировина и 

робе (укључујући и резервоаре и цистерне за складиштење који се сматрају 

непокретностима, као и објекте за складиштење отпада), који се не користе за промет на 

мало или за друге намене, односно у делу у коме се не користе за промет на мало или за 

друге намене. 

Последњи дан пословне године обвезника у текућој години, у смислу ст. 1, 4, 6, 7. и 8. 

овог члана, јесте дан са којим се за текућу годину, као пословну годину (која је једнака 

или различита од календарске године), саставља редован годишњи финансијски 

извештај, у складу са прописима којима се уређује рачуноводство.”. 

Досадашњи став 11. пoстаје став 16. 

Члан 7. 



У члану 7а став 1. речи: „ст. 5. и 6.” замењују се речима: „ст. 5, 7. и 11.”. 

У ставу 2. речи: „У случају из члана 6. став 8. овог закона” замењују се речима: „Кад у 

зони и граничним зонама није било промета одговарајућих непокретности у периоду из 

члана 6. став 5. овог закона,”. 

У ставу 3. речи: „У случају из члана 6. став 8. овог закона обвезници који воде пословне 

књиге за потребе утврђивања основице пореза на имовину просечне цене из става 2. овог 

члана множе коефицијентима које” замењују се речима: „Кад се вредност непокретности 

која чини пореску основицу за непокретности обвезника који води пословне књиге 

утврђује према елементима из члана 6. став 1. овог закона а у зони и граничним зонама 

није било промета одговарајућих непокретности у периоду из члана 6. став 5. овог закона, 

основицу пореза на имовину за непокретности обвезника у зони чини производ просечне 

цене одговарајућих непокретности у најопремљенијој зони из става 2. овог члана, 

корисне површине непокретности за коју се утврђује порез и коефицијента зоне које”. 

У ставу 5. речи: „из става 4. овог члана, у случају из члана 6. став 8. овог закона основица 

пореза на имовину” замењују се речима: „из става 3. овог члана, а у зони и граничним 

зонама није било промета одговарајућих непокретности у периоду из члана 6. став 5. овог 

закона, основица пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне 

књиге”, а речи: „коефицијента из става 4.” замењују се речима: „коефицијента из става 

3.”. 

Став 6. мења се и гласи: 

„Основица пореза на имовину за непокретности обвезника који води пословне књиге је 

књиговодствена вредност непокретности исказана на последњи дан пословне године 

обвезника у текућој години, кад: 

1) јединица локалне самоуправе до 30. новембра текуће године не објави акт којим 

утврђује просечне цене одговарајућих непокретности у зонама, односно просечне цене 

одговарајућих непокретности у најопремљенијој зони у случају из става 2. овог члана; 

2) у зони и граничним зонама није било промета одговарајућих непокретности у периоду 

из члана 6. став 5. овог закона а у најопремљенијој зони не постоји одговарајућа врста 

непокретности; 

3) јединица локалне самоуправе до 30. новембра текуће године не објави акт којим 

утврђује зоне и најопремљеније зоне, у складу са ставом 4. овог члана.”. 

У ставу 7. после речи: „акте из” реч: „члана” брише се. 

Став 8. мења се и гласи: 

„Сматра се да је јединица локалне самоуправе до 30. новембра текуће године донела и 

објавила акте којима су уређени стопа амортизације, односно стопе пореза на имовину, 

односно зоне, односно да се у пољопривредно или шумско земљиште разврстава 

неизграђено грађевинско земљиште које се користи искључиво за гајење биљака, садног 

материјала или шума, ако су акти којима је то уређено објављени до 30. новембра текуће 

године, односно пре текуће године под условом да њихова примена није ограничена 

закључно са текућом годином.”. 



Члан 8. 

У члану 7б речи: „Ако обвезник који води пословне књиге вредност непокретности у 

пословним књигама” замењују се речима: „Ако обвезник који води пословне књиге 

вредност непокретности у пословним књигама за које му је пореска обавеза настала пре 

пореске године”, а речи: „до 11.” замењују се речима: „до 9. и ставом 12.”. 

Члан 9. 

У члану 9. став 1. речи: „органа јединице локалне самоуправеˮ замењују се речима: 

„пореског органаˮ. 

У ставу 2. речи: „Орган јединице локалне самоуправеˮ замењују се речима: „Порески 

органˮ, а речи: „на имовину” бришу се. 

Члан 10. 

У члану 11. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе: 

„Висину стопе пореза на имовину до износа из става 1. овог члана утврђује скупштина 

јединице локалне самоуправе одлуком. 

Стопе пореза на имовину из става 1. тач. 1) и 2) овог члана су пропорционалне и утврђују 

се у истој висини за све врсте непокретности обвезника који води пословне књиге, 

односно у истој висини за све врсте земљишта обвезника који не води пословне књиге, у 

свим зонама исте јединице локалне самоуправе.”. 

Досадашњи став 2. пoстаје став 4. 

Члан 11. 

У члану 12. став 1. тачка 1) речи: „које користе” замењују се речима: „за које су 

обвезници”. 

У тачки 10) речи: „пореза на доходак грађана на приходе од пољопривреде и шумарства, 

односно обвезника” замењују се речима: „који не води пословне књиге, односно 

обвезника који води пословне књиге”. 

Додаје се нови став 3, који гласи: 

„Ако обвезнику из става 2. овог члана у току пореске године настане пореска обавеза, 

након чега укупна пореска основица за све његове непокретности на територији јединице 

локалне самоуправе прелази износ од 400.000 динара, престаје право на пореско 

ослобођење из става 2. овог члана и порез се утврђује за све непокретности обвезника на 

тој територији почев од настанка пореске обавезе.”. 

У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, речи: „тач. 2) до 11), тач. 13) и 14)” замењују 

се речима: „тач. 2) до 7), тач. 9) до 11) и тач. 13) и 14)”. 

У досадашњем ставу 4, који постаје став 5, речи: „става 3.” замењују се речима: „става 

4.”. 

Досадашњи ст. 5. и 6. постају ст. 6. и 7. 



У досадашњем ставу 7, који постаје став 8, речи: „став 7.” замењују се речима: „ст. 6, 7. 

и 11.”. 

Члан 12. 

У члану 13. став 1. после речи: „обвезник” додају се речи: „и у којој је пријављено његово 

пребивалиште, у складу са законом којим се уређује пребивалиште грађана,”. 

У ставу 2. после речи: „станује” додају се речи: „чије пребивалиште је пријављено у тој 

кући или стану”. 

У ставу 3. после речи: „у којима” додају се речи: „је пријављено пребивалиште и”. 

После става 4. додаје се став 5, који гласи: 

„Ако су за исту кућу или стан испуњени услови за умањење утврђеног пореза по више 

основа из ст. 1. до 3. овог члана, умањење се врши по једном основу који је најповољнији 

за обвезника.”. 

Члан 13. 

У члану 14. став 2. после тачке 4) додаје се тачка 4а), која гласи: 

„4а) дигиталну имовину;”. 

Члан 14. 

У члану 15. став 1. после речи: „нерезидент Републике Србије” додају се запета и речи: 

„односно отворени инвестициони фонд, односно алтернативни инвестициони фонд, који 

нема својство правног лица а који је уписан у одговарајући регистар у складу са 

законом,”. 

У ставу 2. после речи: „резидент Републике Србије” додају се запета и речи: „односно 

фонд из става 1. овог члана који је уписан у одговарајући регистар у Републици Србији,”. 

Члан 15. 

У члану 16. став 2. речи: „надлежна организациона јединица Пореске управе (у даљем 

тексту: порески орган)” замењују се речима: „надлежни порески орган”. 

Члан 16. 

У члану 21. став 1. тачка 5а) после речи: „задужбине” додају се речи: „и фондације”. 

У тачки 6) после речи: „означени” додају се цртица и речи: „ако је на дан настанка 

пореске обавезе регистрован за обављање делатности школа за возаче, односно за такси 

или „rent a car””. 

У ставу 3. речи: „без накнаде” бришу се. 

Став 4. брише се. 

Досадашњи ст. 5. и 6. пoстају ст. 4. и 5. 

Члан 17. 

Додаје се члан 21а, који гласи: 



„Члан 21а 

Станом, у смислу члана 21. став 1. тачка 3) овог закона сматра се и објекат – кућа за 

становање или за повремени боравак, која чини једну грађевинску целину, са земљиштем 

које чини катастарску парцелу на којој се објекат налази, oдносно идеални део тог 

објекта са делом земљишта на коме се објекат налази чија је површина сразмерна учешћу 

површине идеалног дела објекта у укупној површини објекта.”. 

Члан 18. 

У члану 26. став 1. после речи: „Републике Србије” додају се запета и речи: „односно 

отворени инвестициони фонд, односно алтернативни инвестициони фонд, који нема 

својство правног лица а који је уписан у одговарајући регистар у Републици Србији, у 

складу са законом,”. 

Члан 19. 

У члану 31. став 1. тачка 8) после речи: „означени” додају се цртица и речи: „лицу које 

је регистровано за обављање делатности школа за возаче, односно за такси или „rent a 

car””. 

У ставу 2. речи: „уз накнаду” бришу се. 

Члан 20. 

У члану 31а после става 4. додаје се став 5, који гласи: 

„Услови за остваривање права на пореско ослобођење из става 1. овог члана и члана 31б 

овог закона морају да буду испуњени на дан закључења уговора, односно другог акта по 

основу којег купац купује први стан (укључујући куповину стана у извршном 

поступку).”. 

Члан 21. 

У члану 33. став 2. речи: „орган јединице локалне самоуправе” замењују се речима: 

„порески орган”, а заграда и речи: „(у даљем тексту: надлежни орган јединице локалне 

самоуправе)” бришу се. 

У ставу 3. речи: „орган јединице локалне самоуправе” замењују се речима: „порески 

орган”. 

У ставу 4. речи: „орган јединице локалне самоуправе” замењују се речима: „порески 

орган”. 

У ставу 5. речи: „случају из члана 12. став 3. овог закона” замењују се речима: 

„случајевима из члана 12. ст. 2. до 4. овог закона, односно промене корисне површине 

непокретности у току пореске године”. 

Члан 22. 

У члану 33б став 1. после речи: „правоснажности одлуке” додају се запета и речи: 

„односно даном смрти оставиоца”. 



У ст. 2, 5, 6, 7, 8, 9. и 11. речи: „органу јединице локалне самоуправе” замењују се речима: 

„пореском органу”, у одговарајућем падежу, на свим местима. 

Члан 23. 

У члану 33в став 1, у уводној реченици, речи: „органу јединице локалне самоуправе” 

замењују се речима: „пореском органу”. 

У тач. 1), 2), 3), 4) и 5) реч: „имовину” замењује се речју: „непокретност”. 

У тачки 6) речи: „ст. 3. и 4.” замењују се речима: „ст. 4. и 5.”, а тачка на крају замењује 

се тачком и запетом. 

После тачке 6) додају се тач. 7) и 8), које гласе: 

„7) непокретност из члана 12. став 2. овог закона за коју је обвезнику престало право на 

пореско ослобођење у складу са чланом 12. став 3. овог закона, рачунајући од дана 

настанка пореске обавезе на непокретности за коју је пореска обавеза настала у пореској 

години; 

8) објекат коме је измењена корисна површина, рачунајући од дана измене корисне 

површине.”. 

У ставу 2. речи: „до 6)” замењују се речима: „до 8)”. 

Члан 24. 

У члану 33г став 3. речи: „тачка 6)” замењују се речима: „тач. 6) до 8)”. 

Члан 25. 

У члану 34. став 4. после речи: „достави” додаје се реч: „надлежном”. 

У ставу 5. после речи: „сматраће се да је” додаје се реч: „надлежни”. 

У ставу 6. после речи: „које” додаје се реч: „надлежни”. 

Члан 26. 

У члану 35. став 2. после речи: „органу” цртица и речи: „организационој јединици 

надлежној за територију” замењују се речима: „јединице локалне самоуправе”, на оба 

места. 

Став 3. мења се и гласи: 

„Изузетно од става 2. овог члана, пореска пријава за утврђивање пореза на наслеђе и 

поклон који за предмет има непокретност, подноси се пореском органу јединице локалне 

самоуправе на којој се налази непокретност коју порески обвезник наслеђује или прима 

на поклон.”. 

У ставу 4. после речи: „органу” цртица и речи: „организационој јединици надлежној за 

територију” замењују се речима: „јединице локалне самоуправе”, на оба места. 

Члан 27. 



У члану 36. став 4. цртица и речи: „организационој јединици надлежној за територију” 

замењују се речима: „јединице локалне самоуправе”. 

Став 5. мења се и гласи: 

„У случају преноса осталих апсолутних права пријава се подноси пореском органу 

јединице локалне самоуправе на којој обвезник – физичко лице има пребивалиште, 

односно боравиште, односно на којој обвезник – правно лице има седиште”. 

У ставу 6. цртица и речи: „организационој јединици надлежној за територију” замењују 

се речима: „јединице локалне самоуправе”. 

Члан 28. 

У члану 38б став 1. запета и речи: „одлуке којом су одређене зоне (укључујући и 

најопремљеније зоне) и акта о коефицијентима за непокретности у зонама, који важе на 

дан 15. децембра текуће године” замењују се речима: „и других аката које су јединице 

локалне самоуправе донеле на основу овлашћења из овог закона, који важе на дан 1. 

јануара пореске године”. 

Члан 29. 

У члану 39. став 3. речи: „органа јединице локалне самоуправе” замењују се речима: 

„надлежног пореског органа”. 

У ставу 5. речи: „ст. 3. и 4.” замењују се речима: „ст. 2. до 5.”. 

Члан 30. 

У члану 39в став 5. речи: „ст. 3. и 4.” замењују се речима: „ст. 2. до 5.”. 

У ставу 7. речи: „орган јединице локалне самоуправе” замењују се речима: „надлежни 

порески орган”. 

Члан 31. 

У члану 40. став 1. после речи: „органа” додају се речи: „надлежног за пријем пореских 

пријава у складу са чл. 35. и 36. овог закона,”. 

Члан 32. 

У члану 42a став 1, у уводној реченици, речи: „у оквиру законом поверених јавних 

овлашћења, достави” замењују се речима: „достави надлежном пореском органу”. 

У тачки 1) после речи: „закона” цртица и речи: „надлежном органу јединице локалне 

самоуправе” бришу се. 

У тачки 2) после речи: „закона” цртица и речи: „надлежном пореском органу” бришу се. 

У ставу 2, у уводној реченици, после речи: „правоснажности” додају се речи: „надлежном 

пореском органу достави”. 

У тачки 1) после речи: „закона” запета и речи: „достави надлежном органу јединице 

локалне самоуправе” бришу се. 



У тачки 2) после речи: „закона” запета и речи: „достави надлежном пореском органу” 

бришу се. 

У ставу 3, у уводној реченици, после речи: „правоснажности” додају се речи: „надлежном 

пореском органу достави”. 

У тачки 1) речи: „достави надлежном органу јединице локалне самоуправе” бришу се. 

У тачки 2) речи: „достави надлежном пореском органу” бришу се. 

У ставу 5. речи: „Јединици локалне самоуправе која” замењују се речима: „Пореском 

органу који”. 

После става 6. додаје се став 7, који гласи: 

„Јавни бележник је дужан да правоснажно решење о наслеђивању које је донео у вршењу 

законом поверених јавних овлашћења, по основу кога лице из члана 4. став 5. овог закона 

наслеђује непокретност за коју не постоје подаци у катастру непокретности и катастру 

водова, достави органу јединице локалне самоуправе надлежном према месту 

непокретности, у року од 30 дана од дана правоснажности.”. 

Члан 33. 

Одредбе члана 16. став 2, члана 17. став 5, члана 21. ст. 2. и 3, члана 27. ст. 2. до 6. и става 

8, члана 29. став 9, члана 31. став 2, члана 31б ст. 2. и 3, члана 34. ст. 4. до 6, члана 35. ст. 

2. до 4, члана 36. став 2. и ст. 4. до 8, члана 39б, члана 40. ст. 1. и 2. и члана 42а став 1. 

тачка 2), став 2. тачка 2), став 3. тачка 2) и став 6. Закона о порезима на имовину 

(„Службени гласник РСˮ, бр. 26/01, 45/02 – СУС, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 

5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – УС, 47/13, 68/14 – др. закон, 95/18, 99/18 – УС и 86/19), 

у делу којим је уређена надлежност Министарства финансија – Пореске управе (у даљем 

тексту: Пореска управа) за утврђивање пореза на наслеђе и поклон и пореза на пренос 

апсолутних права, односно у делу којим је уређена обавеза органима и лицима из члана 

42а тог закона да Пореској управи достављају прописане исправе, одлуке и акте, 

примењиваће се до 31. децембра 2021. године. 

Почев од 1. јануара 2022. године, јединице локалне самоуправе у целости утврђују, 

наплаћују и контролишу порез на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права 

и сматрају се пореским органом у смислу одредаба става 1. овог члана. 

Јединице локалне самоуправе преузеће од Пореске управе запослене који обављају 

послове утврђивања, наплате и контроле пореза на наслеђе и поклон и пореза на пренос 

апсолутних права, предмете, информациони систем и архиву, као и опрему и средства за 

вршење надлежности у тим областима сразмерно броју преузетих запослених лица, у 

периоду од 1. новембра до 31. децембра 2021. године. 

Поступке које је Пореска управа започела у вршењу надлежности из става 1. овог члана, 

који не буду окончани до дана преузимања предмета у складу са ставом 3. овог члана, 

окончаће јединице локалне самоуправе. 

Члан 34. 

Порез на имовину утврђиваће се и плаћати у складу са овим законом почев за 2021. 

годину. 



Код утврђивања пореза на имовину за 2021. годину примењиваће се: 

1) просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности у зонама које су 

утврђене на основу цена у промету у зонама или граничним зонама у складу са чланом 

6. ст. 5. до 7. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РСˮ, бр. 26/01, 45/02 – 

СУС, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – УС, 47/13, 

68/14 – др. закон, 95/18, 99/18 – УС и 86/19), односно просечне цене одговарајућих 

непокретности у најопремљенијој зони у складу са чланом 7а став 2. тог закона, ако су 

објављене до 30. новембра 2020. године; 

2) акти којима су уређени стопа амортизације, зоне и стопе пореза на имовину, који су 

објављени до 30. новембра 2020. године или пре 2020. године, ако њихова примена није 

ограничена закључно са 2020-ом годином. 

Код утврђивања пореза на имовину за 2021. годину за помоћне објекте, примењиваће се 

просечне цене квадратног метра гаража и гаражних места у зонама које су утврђене на 

основу цена у промету тих непокретности у зонама или граничним зонама, у складу са 

чланом 6. ст. 5. до 7. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РСˮ, бр. 26/01, 

45/02 – СУС, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – УС, 

47/13, 68/14 – др. закон, 95/18, 99/18 – УС и 86/19), односно просечне цене гаража и 

гаражних места у најопремљенијој зони у складу са чланом 7а став 2. тог закона, ако су 

објављене до 30. новембра 2020. године. 

Члан 35. 

До 31. јануара 2021. године пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину дужни су 

да поднесу обвезници пореза на имовину који не воде пословне књиге за непокретности 

које се, у складу са овим законом, разврставају у друкчију групу у односу на групу у коју 

су биле разврстане за сврху утврђивања пореза на имовину за 2020. годину, ако о томе 

нису садржани подаци у поднетој пореској пријави, односно у подацима о врсти 

непокретности које јавни бележник доставља у складу са чланом 33б став 4. тачка 2) 

Закона о порезима на имовину („Службени гласник РСˮ, бр. 26/01, 45/02 – СУС, 80/02, 

80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – УС, 47/13, 68/14 – др. 

закон, 95/18, 99/18 – УС и 86/19). 

Члан 36. 

Порез на наслеђе и поклон, односно порез на пренос апсолутних права, за чије 

утврђивање је поступак започет по прописима који су важили до почетка примене овог 

закона, утврдиће се применом закона који је био на снази на дан настанка пореске 

обавезе. 

Порез на наслеђе и поклон, односно порез на пренос апсолутних права, по основу 

наслеђа, поклона или преноса апсолутних права, за чије утврђивање је обвезник био 

дужан да поднесе пореску пријаву а за који je пореска обавеза настала даном сазнања 

надлежног пореског органа након ступања на снагу овог закона, утврдиће се и платити 

применом закона којим се уређују порези на имовину који је био на снази на дан на који 

би пореска обавеза настала у складу са чланом 17. ст. 1. до 4, односно чланом 29. ст. 1. 

до 8. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РСˮ, бр. 26/01, 45/02 – СУС, 



80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – УС, 47/13, 68/14 

– др. закон, 95/18, 99/18 – УС и 86/19) да је пријављена у прописаном року. 

Члан 37. 

Одредбе овог закона којима се надлежност Пореске управе за утврђивање, наплату и 

контролу пореза на наслеђе и поклон и пореза на пренос апсолутних права преноси на 

јединице локалне самоуправе и члана 31. овог закона, примењиваће се од 1. јануара 2022. 

године. 

Члан 38. 

Овај закон ступа на снагу 1. јануара 2021. године. 

 

  



На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим 

Указ о проглашењу Закона о изменама и допуни Царинског закона 

Проглашава се Закон о изменама и допуни Царинског закона, који је донела Народна 

скупштина Републике Србије на Четвртој седници Другог редовног заседања у 2020. 

години, 26. новембра 2020. године. 

ПР број 91 

У Београду, 27. новембра 2020. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

Закон о изменама и допуни Царинског закона 

Члан 1. 

У Царинском закону („Службени гласник РС”, бр. 95/18 и 91/19 – др. закон), у члану 17. 

став 9. реч: „доношења” замењује се речју: „достављања”. 

Члан 2. 

У члану 99. став 2. мења се и гласи: 

„Царински дуг се не може наплатити по истеку рока од пет година од дана његовог 

настанка.ˮ 

После става 2. додају се ст. 3. и 4, који гласе: 

„Застаревање се прекида сваком радњом царинског органа која се предузима ради 

наплате дажбина, у ком случају рок почиње да тече од почетка. 

Изузетно од става 2. овог члана, право наплате застарева по истеку десет година од дана 

настанка царинског дуга.ˮ 

Члан 3. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”. 

 

  



На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим 

Указ о проглашењу Закона о изменама и допунама Закона о царинској служби 

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о царинској служби, који је донела 

Народна скупштина Републике Србије на Четвртој седници Другог редовног заседања у 

2020. години, 26. новембра 2020. године. 

ПР број 92 

У Београду, 27. новембра 2020. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

Закон о изменама и допунама Закона о царинској служби 

Члан 1. 

У Закону о царинској служби („Службени гласник РСˮ, број 95/18), члан 48. мења се и 

гласи: 

„Члан 48. 

Руководилац организационе јединице у чијој надлежности су послови царинско-

прекршајног поступка овлашћен је да: 

1) подноси захтев за покретање прекршајног поступка месно и стварно надлежном 

прекршајном суду; 

2) заступа поднети захтев у својству овлашћеног подносиоца, да исти прецизира или 

измени на претресу када за то постоје разлози, у складу са Царинским законом и Законом 

о прекршајима; 

3) предлаже, преговара о условима признања прекршаја, припрема и уз сагласност 

управника царинарнице закључује споразум о признању прекршаја; 

4) одустане од поднетог захтева за покретање прекршајног поступка; 

5) изјављује редовне и ванредне правне лекове на пресуде суда; 

6) изјављује да одустаје од подношења редовног правног лека; 

7) се стара о извршењу заштитне мере изречене пресудом. 

У одсутности руководиоца организационе јединице у чијој надлежности су послови 

царинско-прекршајног поступка, управник царинарнице посебним решењем може 

овластити царинског службеника који има стечено високо образовање из научне области 

прaвних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање пет 

година радног искуства у струци, да врши овлашћења из става 1. овог члана. 



Захтев за покретање прекршајног поступка месно и стварно надлежном прекршајном 

суду против лица чије је пребивалиште односно боравиште ван царинског подручја 

Републике Србије, подноси руководилац царинске испоставе, царинског реферата или 

царинског пункта где је царински прекршај учињен, када се поступак против тог лица 

мора спровести хитно. У њиховој одсутности, захтев за покретање прекршајног поступка 

подноси царински службеник кога управник царинарнице овласти посебним решењем. 

О захтеву из става 3. овог члана обавештава се организациона јединица у чијој 

надлежности су послови царинско-прекршајног поступка којој се уз копију захтева 

достављају списи предмета, ради евидентирања и евентуалног даљег поступања по 

поднетом захтеву. 

Царински службеник који води послове везане за царинско-прекршајни поступак 

овлашћен је да предузима радње и поступке из става 1. тач. 2) и 7) овог члана. 

Прекршајни налог издаје царински службеник у складу са Царинским законом и Законом 

о прекршајима.ˮ 

Члан 2. 

У члану 95. став 2. речи: „Коначну одлукуˮ замењују се речју: „Одлукуˮ. 

Члан 3. 

У члану 97. став 4. брише се. 

Члан 4. 

У члану 99. додаје се нови став 1. који гласи: 

„Решење о привременом удаљењу са рада доноси директор.ˮ 

Досадашњи ст. 1. и 2. постају ст. 2. и 3. 

Члан 5. 

У члану 103. став 2. мења се и гласи: 

„Распоред средстава одобрених за финансирање рада царинске службе врши се према 

Финансијском плану прихода и примања, односно расхода и издатака, који доноси 

директор.ˮ 

Члан 6. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србијеˮ. 

 

  



На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим 

Указ о проглашењу Закона о изменама Закона о регулисању јавног дуга 

Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код 

банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на 

територијама бивших република СФРЈ 

Проглашава се Закон о изменама Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по 

основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на 

територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република 

СФРЈ, који је донела Народна скупштина Републике Србије на Четвртој седници Другог 

редовног заседања у 2020. години, 26. новембра 2020. године. 

ПР број 99 

У Београду, 27. новембра 2020. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

Закон о изменама Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу 

неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на 

територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших 

република СФРЈ 

Члан 1. 

У Закону о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне 

штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и 

њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ („Службени гласник 

РС”, бр. 108/16, 113/17 и 52/19), у члану 9. став 2. мења се и гласи: 

„Комисија из става 1. овог члана мора имати најмање пет чланова (у даљем тексту: 

Комисија).”. 

Члан 2. 

У члану 16. став 1. речи: „до 23. децембра 2019. године” замењују се речима: „до 31. 

августа 2023. године”. 

Члан 3. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”. 

 


