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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 доприносима за 

обавезно социјално осигурање 

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно 

социјално осигурање, који је донела Народна скупштина Републике Србије на Седмој 

седници Другог редовног заседања у 2019. години, 6. децембра 2019. године. 

ПР број 123 

У Београду, 6. децембра 2019. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално 

осигурање 

Члан 1. 

У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, 

бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 

112/15, 113/17 и 95/18), после члана 15. додаје се члан 15а, који гласи: 

„Члан 15а 

Основицa доприноса за запослене и за послодавце, за новонастањеног обвезника по 

основу чије зараде се остварује право на умањење основице пореза на зараде сагласно 

закону којим се уређује порез на доходак грађана, је зарада умањена за 70%. 

Право на умањење основице из става 1. овог члана може да се оствари за оног 

новонастањеног обвезника који испуњава услов да се сматра осигураником сагласно 

законима којима се уређује обавезно социјално осигурање, као и за потребе примене 

уговора о социјалном осигурању које Република примењује са другим државама.” 

Члан 2. 

У члану 37. став 1, члану 38. став 1. и члану 42. став 1. речи: „месеца октобра” 

замењују се речима: „месеца септембра”. 

Члан 3. 

У члану 44. став 1. тачка 1) проценат: „26%” замењује се процентом: „25,5%”. 

У ставу 2. тачка 1) проценат: „12%” замењује се процентом: „11,5%”. 

Члан 4. 

У члану 45. став 1. речи: „2019. године” замењују се речима: „2020. године”. 



После става 9. додаје се нови став 10. који гласи: 

„Захтев за повраћај плаћених доприноса из става 9. овог члана подноси се на 

прописаном обрасцу.” 

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

После досадашњег става 11. додаје се став 13. који гласи: 

„Образац из става 10. овог члана прописује министар надлежан за послове финансија, 

подзаконским актом којим је прописан образац за истоврсну олакшицу сагласно закону 

којим се уређује порез на доходак грађана.” 

Члан 5. 

У члану 45в став 1. речи: „2019. године” замењују се речима: „2020. године”. 

После става 9. додаје се нови став 10. који гласи: 

„Захтев за повраћај плаћених доприноса из става 9. овог члана подноси се на 

прописаном обрасцу.” 

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

После досадашњег става 11. додаје се став 13. који гласи: 

„Образац из става 10. овог члана прописује министар надлежан за послове финансија, 

подзаконским актом којим је прописан образац за истоврсну олакшицу сагласно закону 

којим се уређује порез на доходак грађана.” 

Члан 6. 

После члана 45г додају се чл. 45д, 45ђ и 45е, који гласе: 

„Члан 45д 

Послодавац – новоосновано привредно друштво које обавља иновациону делатност у 

смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, које је уписано у регистар 

надлежног органа, може да оствари право на ослобођење од плаћања доприноса на 

терет запосленог и на терет послодавца по основу зараде оснивача који су запослени у 

том привредном друштву. 

Право на ослобођење из става 1. овог члана, послодавац може да оствари за зараде 

оснивача исплаћене у периоду од 36 месеци од дана када је основано привредно 

друштво. 

Право на ослобођење из става 1. овог члана може да се оствари за сваког оснивача по 

основу његове месечне зараде, и то зараде чији износ није виши од 150.000 динара 

месечно, а уколико је виши онда по основу дела зараде у висини највише до 150.000 

динара. 

Право на ослобођење из става 1. овог члана послодавац остварује под следећим 

условима: 



1) да је физичко лице – оснивач, односно сваки од оснивача ако их је више, засновао 

радни однос са новооснованим привредним друштвом, закључио уговор о раду у 

складу са законом којим се уређују радни односи и да је пријављен на обавезно 

социјално осигурање у Централни регистар обавезног социјалног осигурања; 

2) да у периоду за који остварује право на ослобођење оснивач има најмање 5% акција 

или удела у новооснованом привредном друштву. 

Право на ослобођење из става 1. овог члана може да оствари послодавац – привредно 

друштво које није повезано ни са једним правним лицем у смислу закона којим се 

уређује порез на добит правних лица и које не остварује више од 30% свог укупног 

прихода од других лица која се сматрају повезаним са било којим оснивачем 

послодавца – привредног друштва. 

Ослобођење из овог члана може да оствари послодавац који је основан закључно са 31. 

децембром 2020. године. 

По основу зараде лица из става 4. овог члана за која је један новоосновани послодавац 

остварио ослобођење из овог члана, други новоосновани послодавац не може за та 

лица да оствари ослобођење из овога члана. 

Доприноси за обавезно социјално осигурање за лица из става 1. овог члана за која се 

остварује право на ослобођење, плаћају се из буџета Републике на износ најниже 

месечне основице доприноса из члана 37. овог закона. 

Послодавац који користи ослобођење из овог члана, осим у складу са одредбом закона 

којим се уређује порез на доходак грађана која се односи на исту врсту ослобођења, по 

основу заснивања радног односа са тим лицем нема право да за то лице оствари друге 

олакшице, укључујући и коришћење субвенција за запошљавање и самозапошљавање. 

Члан 45ђ 

Послодавац који заснује радни однос са лицем које се у складу са одредбама овог 

члана може сматрати квалификованим новозапосленим (у даљем тексту: 

квалификовано новозапослено лице), ослобађа се обавезе плаћања доприноса за 

обавезно пензијско и инвалидско осигурање на терет запосленог и на терет послодавца, 

за зараду исплаћену закључно са 31. децембром 2022. године. 

Послодавац из става 1. овог члана је послодавац – правно или физичко лице који у 

било ком тренутку у периоду од 1. јануара 2020. године до 31. децембра 2022. године 

са квалификованим новозапосленим лицем закључи уговор о раду у складу са законом 

којим се уређују радни односи и који је квалификовано новозапослено лице пријавио 

на обавезно социјално осигурање у Централни регистар обавезног социјалног 

осигурања. 

Квалификованим новозапосленим лицем из става 1. овог члана сматра се лице које у 

периоду од 1. јануара 2019. године до 31. децембра 2019. године није имало статус 

осигураника запосленог, односно осигураника самосталних делатности који је оснивач 

односно члан привредног друштва који је у радном односу у привредном друштву чији 



је оснивач односно члан, а које је статус осигураника запосленог, односно осигураника 

самосталних делатности који је оснивач односно члан привредног друштва који је у 

радном односу у привредном друштву чији је оснивач односно члан стекло у периоду 

од 1. јануара 2020. године до 30. априла 2020. године заснивањем радног односа код 

послодавца из става 1. овог члана или код другог послодавца. 

Квалификованим новозапосленим лицем из става 1. овог члана сматра се и лице које у 

периоду од 1. јануара 2019. године до 30. априла 2020. године није имало статус 

осигураника запосленог, осигураника предузетника, односно осигураника самосталних 

делатности који је оснивач односно члан привредног друштва који је у радном односу 

у привредном друштву чији је оснивач односно члан, а које је статус осигураника 

запосленог, односно статус осигураника самосталних делатности који је оснивач 

односно члан привредног друштва који је у радном односу у привредном друштву чији 

је оснивач односно члан стекло у периоду од 1. маја 2020. године до 31. децембра 2020. 

године заснивањем радног односа код послодавца из става 1. овог члана или код другог 

послодавца. 

Ослобођење од плаћања доприноса из става 1. овог члана може да оствари послодавац 

ако се заснивањем радног односа са квалификованим новозапосленим лицем повећа 

број запослених код послодавца у односу на број запослених на дан 31. децембра 2019. 

године. 

Ослобођење од плаћања доприноса из става 1. овог члана може да оствари и 

послодавац који започне обављање делатности после 31. децембра 2019. године. 

Ако у току коришћења ослобођења од плаћања доприноса за квалификовано 

новозапослено лице послодавац смањи број запослених у односу на дан 31. децембар 

2019. године увећан за број квалификованих новозапослених лица, губи право да 

користи ослобођење од плаћања доприноса за онај број квалификованих 

новозапослених лица за колико је смањен број запослених у односу на дан 31. 

децембар 2019. године увећан за број квалификованих новозапослених лица, при чему, 

у случају када је ослобођење од плаћања доприноса остварено за више квалификованих 

новозапослених лица, прво губи олакшицу за оно квалификовано новозапослено лице 

са којим је раније засновао радни однос. 

Изузетно од става 7. овог члана, ако у току коришћења ослобођења од плаћања 

доприноса за квалификовано новозапослено лице послодавац из става 6. овог члана 

смањи број запослених у односу на дан 31. децембар године у којој је започео 

обављање делатности, губи право да користи ослобођење од плаћања доприноса за онај 

број квалификованих новозапослених лица за колико је смањен број запослених у 

односу на дан 31. децембар године у којој је започео обављање делатности. 

Послодавац се ослобађа обавезе плаћања доприноса за обавезно пензијско и 

инвалидско осигурање из става 1. овог члана, на следећи начин: 

1) 100% доприноса – за зараде исплаћене у периоду од 1. јануара 2020. године до 31. 

децембра 2020. године; 



2) 95% доприноса – за зараде исплаћене у периоду од 1. јануара 2021. године до 31. 

децембра 2021. године; 

3) 85% доприноса – за зараде исплаћене у периоду од 1. јануара 2022. године до 31. 

децембра 2022. године. 

Доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање за квалификовано 

новозапослено лице, за које се остварује право на ослобођење од плаћања доприноса 

сагласно ставу 9. овог члана, плаћају се из буџета Републике. 

Послодавац који за одређено лице користи било коју врсту подстицаја који су уређени 

одговарајућим законом, осим у складу са одредбом закона којим се уређује порез на 

доходак грађана која се односи на исту врсту олакшице, по основу заснивања радног 

односа са тим лицем нема право да за то лице оствари ослобођење из овог члана. 

Квалификованим новозапосленим лицем у смислу ст. 3. и 4. овог члана не сматра се 

лице које је у периоду од 1. јануара 2019. године до 30. априла 2020. године имало 

статус корисника старосне, привремене старосне или инвалидске пензије. 

Ослобођење из овог члана не могу остварити државни органи и организације, јавне 

агенције, јавна предузећа, јавне службе и други директни или индиректни буџетски 

корисници, односно корисници јавних средстава. 

Члан 45е 

Процедуру која се односи на плаћање доприноса сагласно чл. 45г, 45д и 45ђ овог 

закона, споразумно уређују министар надлежан за послове финансија, министар 

надлежан за послове рада, запошљавања, борачка и социјална питања и министар 

надлежан за послове здравља.” 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 

Одредбе овог закона примењиваће се од 1. јануара 2020. године, осим одредаба члана 

1. и члана 6. у делу који се односи на ослобођење од плаћања доприноса по основу 

зараде код послодавца који обавља иновациону делатност, које ће се примењивати од 

1. марта 2020. године. 

Члан 8. 

Прописи за извршавање овог закона донеће се у року од 120 дана од дана ступања на 

снагу овог закона. 

Члан 9. 

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

Републике Србије”. 
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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 Седмој 

седници Другог редовног заседања у 2019. години, 6. децембра 2019. године. 

ПР број 124 

У Београду, 6. децембра 2019. 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 и 

95/18), у члану 10. после става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 

„Уз захтев за повраћај више или погрешно плаћеног доприноса за пензијско и 

инвалидско осигурање порески обвезник – физичко лице подноси и решење 

Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о утврђеном праву на 

повраћај доприноса за пензијско и инвалидско осигурање.”. 

Досадашњи ст. 4–7. постају ст. 5–8. 

Члан 2. 

У члану 20. став 4. после речи: „пореског обвезника” додају се речи: „који се спроводи 

банкротством”. 

Додаје се став 5, који гласи: 

„У случају стечаја пореског обвезника који се спроводи реорганизацијом, начин 

намирења пореског потраживања и мере реализације плана реорганизације, односно 

унапред припремљеног плана реорганизације, не могу бити предвиђени супротно 

одредбама овог закона и других пореских прописа.”. 

Члан 3. 

У члану 25. став 1. тачка 1) мења се и гласи: 

„1) у прописаном року поднесе пријаву за регистрацију Пореској управи, осим 

обвезника за чију је регистрацију, односно упис у регистар, надлежна Агенција за 



привредне регистре и пријави све касније измене података у пријави који се не 

пријављују Агенцији за привредне регистре, укључујући и податке о свим пословним 

просторима и пословним просторијама у којима складишти, односно смешта добра, као 

и о просторима и просторијама у којима обавља делатност коју пријављује Пореској 

управи, oсим ако су у складу са овим законом и другим прописима ови подаци већ 

достављени Пореској управи;”. 

Додаје се став 3, који гласи: 

„Акт којим се уређују поступак, начин, рокови, садржај и облик пријаве којом порески 

обвезник пријављује пословни простор и пословне просторије, односно простор и 

просторије из става 1. тачка 1) овог члана, доноси министар, на предлог директора 

Пореске управе.”. 

Члан 4. 

У члану 26. став 2. тачка 1) после речи: „чији оснивач” додају се запета и речи: 

„односно члан (у даљем тексту: оснивач)”, a реч: „неизмерене” замењује се речју: 

„неизмирене”. 

У тачки 3) реч: „неизмерене” замењује се речју: „неизмирене”. 

У тачки 4) после речи: „обављањем делатности” додају се речи: „у другим привредним 

субјектима у којима је истовремено оснивач са уделом већим од 5%”. 

У ставу 6. после речи: „из става 2. овог члана.” додају се речи: „Ако је правно лице, 

предузетник или физичко лице оснивач задруге, фонда, фондације, удружења, 

привредне коморе, другог правног лица, као и привредног друштва са уделом мањим 

од 5%, односно ако је оснивач привредног друштва или правног лица истовремено 

оснивач задруге, фонда, фондације, удружења, привредне коморе, другог правног лица, 

као и привредног друштва са уделом мањим од 5%, Пореска управа доделиће ПИБ без 

утврђивања доспелих а неизмирених пореских обавеза по основу јавних прихода тих 

лица.”. 

Додају се ст. 19. и 20, који гласе: 

„У случајевима привременог одузимања ПИБ, Пореска управа може решењем изрећи 

привремену меру забране регистровања стицања удела или акција у привредним 

субјектима, односно оснивања нових привредних субјеката, оснивачима са уделом 

већим од 5% у привредним субјектима којима је привремено одузет ПИБ, за време док 

траје привремено одузимање ПИБ, а примерак решења доставља Агенцији за 

привредне регистре и Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности. 

Упис привремене мере из става 19. овог члана у Агенцији за привредне регистре, врши 

се у складу са законом којим се уређује централна евиденција привремених 

ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре.”. 

Члан 5. 



У члану 29. став 9. речи: „привредног субјекта” на оба места замењују се речима: 

„правног лица или предузетника”, а речи: „привредном субјекту” замењују се речима: 

„правном лицу или предузетнику”. 

Члан 6. 

У члану 30б после става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Банка је дужна да на захтев Пореске управе и у разумном року који она одреди, у 

електронском облику достави податке о стању и промету на текућим рачунима и 

штедним улозима пореских обвезника – правних лица, предузетника и физичких лица, 

депозитима пореских обвезника – правних лица, односно о бројевима текућих рачуна и 

штедних улога пореских обвезника – физичких лица и називу банака које их воде.”. 

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

Члан 7. 

У члану 36. став 1. мења се и гласи: 

„Порески акт из члана 34. овог закона, као и акта из члана 2а овог закона достављају се 

пореском обвезнику слањем препоручене пошиљке, обичне пошиљке или преко 

службеног лица пореског органа, односно на адресу електронске поште пореског 

обвезника, преко портала Пореске управе, на начин прописан овим законом, односно 

преко јединственог електронског сандучића.”. 

Став 10. мења се и гласи: 

„Пореском обвезнику порески акт се може доставити у електронском облику преко 

портала Пореске управе, као и ради информисања пореског обвезника преко 

јединственог електронског сандучића у складу са законом којим се уређује електронска 

управа.”. 

После става 10. додају се нови ст. 11, 12. и 13, који гласе: 

„Физичком лицу порески акт се доставља у електронском облику, ако се исти сагласи 

са тим начином достављања. 

У случају достављања пореског акта у електронском облику преко портала Пореске 

управе исти се сматра достављеним даном постављања на портал Пореске управе. 

Порески акт који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе може се 

доставити у електронском облику преко јединственог електронског сандучића у складу 

са законом којим се уређује електронска управа.”. 

Досадашњи став 11. постаје став 14. 

У досадашњем ставу 12, који постаје став 15, речи: „ст. 1–9.” замењују се речима: „ст. 

1–12.”. 

Досадашњи став 13. постаје став 16. 

Члан 8. 



У члану 43. став 3. речи: „чл. 116–139.” замењују се речима: „чл. 117–139.”. 

Члан 9. 

У члану 66. став 7. после речи: „и то:” додају се речи: „забрану располагања и 

оптерећења на новчаним средствима на пословним рачунима пореског обвезника, 

новчаним и неновчаним потраживањима, забрану располагања и оптерећења средстава 

на текућим рачунима и штедним улозима,”. 

Члан 10. 

У члану 85а став 1. после речи: „новчаним средствима,” додају се речи: „забрану 

располагања и оптерећења на новчаним средствима на пословним рачунима пореског 

обвезника, новчаним и неновчаним потраживањима, забрану располагања и 

оптерећења средстава на текућим рачунима и штедним улозима,”. 

Члан 11. 

У члану 124. став 1. реч: „теренску” замењује се речју: „пореску”. 

Члан 12. 

Члан 167а брише се. 

Члан 13. 

У члану 176а став 2. после речи: „смешта добра у” додају се речи: „просторима и”. 

Члан 14. 

У члану 178. став 2. после речи: „пореској пријави” додају се речи: „или пореском 

билансу”. 

Члан 15. 

У члану 179. став 1. тачка 1а) мења се и гласи: 

„1а) не достави Пореској управи податак о свим пословним просторима и пословним 

просторијама у којима складишти, односно смешта добра, као и о просторима и 

просторијама у којима обавља делатност коју пријављује Пореској управи, oсим ако су 

у складу са овим законом и другим прописима ови подаци већ достављени Пореској 

управи (члан 25. став 1. тачка 1);”. 

У ставу 7. тачка 1) мења се и гласи: 

„1) Пореској управи не пријави све касније измене података у пријави за регистрацију, 

односно упис у регистар, укључујући и податак о свим пословним просторима и 

пословним просторијама у којима складишти, односно смешта добра, као и о 

просторима и просторијама у којима обавља делатност коју пријављује Пореској 

управи, oсим ако су у складу са овим законом и другим прописима ови подаци већ 

достављени Пореској управи (члан 25. став 1. тачка 1);”. 



У ставу 11. речи: „привредног субјекта” на оба места замењују се речима: „правног 

лица или предузетника”, а речи: „привредном субјекту” замењују се речима: „правном 

лицу или предузетнику”. 

У ставу 13. речи: „календарског месеца (члан 30б став 1)” замењују се речима: 

„календарског месеца, односно податке о стању и промету на текућим рачунима и 

штедним улозима пореских обвезника – правних лица, предузетника и физичких лица, 

депозитима пореских обвезника – правних лица, односно о бројевима текућих рачуна и 

штедних улога пореских обвезника – физичких лица и називу банака које их воде, на 

захтев Пореске управе (члан 30б ст. 1. и 2)”. 

Члан 16. 

У члану 181. тачка 2д) речи: „привредног субјекта” на оба места замењују се речима: 

„правног лица или предузетника”, а речи: „привредном субјекту” замењују се речима: 

„правном лицу или предузетнику”. 

У тачки 3б) речи: „календарског месеца (члан 30б став 1)” замењују се речима: 

„календарског месеца, односно податке о стању и промету на текућим рачунима и 

штедним улозима пореских обвезника – правних лица, предузетника и физичких лица, 

депозитима пореских обвезника – правних лица, односно о бројевима текућих рачуна и 

штедних улога пореских обвезника – физичких лица и називу банака које их воде, на 

захтев Пореске управе (члан 30б ст. 1. и 2)”. 

Члан 17. 

Акт из члана 3. став 2. овог закона донеће се у року од 60 дана од дана ступања на 

снагу овог закона. 

Одредбе члана 3. став 1, члана 13. и члана 15. ст. 1. и 2. овог закона примењиваће се од 

наредног дана по истеку 30-ог дана од дана ступања на снагу акта из става 1. овог 

члана. 

Порески обвезник који је, у складу са одредбом члана 25. став 1. тачка 1) 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 и 

95/18), до дана ступања на снагу овог закона пријавио податке о пословним 

просторијама у којима складишти, односно смешта добра, као и податке о 

просторијама у којима обавља регистровану делатност, није у обавези да податке о тим 

просторијама поново пријављује у складу са одредбама овог закона. 

Члан 18. 

Послове вођења јединственог информационог система локалних пореских 

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

јануара 2021. године. 

Члан 19. 



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 порезу на доходак 

грађана 

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који 

је донела Народна скупштина Републике Србије на Седмој седници Другог редовног 

заседања у 2019. години, 6. децембра 2019. године. 
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У Београду, 6. децембра 2019. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана 

Члан 1. 

У Закону о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 

– др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 

114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17 и 

95/18), у члану 9. став 1. тачка 9) мења се и гласи: 

„9) помоћи коју у случају смрти запосленог или пензионисаног запосленог, послодавац 

исплаћује члану његове породице – до 68.488 динара;”. 

У тачки 12) речи: „износу до 11.741 динара” замењују се речима: „износу до 30.000 

динара”. 

Тачка 14) мења се и гласи: 

„14) накнада и награда за рад осуђених лица и малолетних учинилаца кривичних дела, 

сагласно закону којим се уређује извршење кривичних санкција;”. 

У тачки 30) тачка на крају замењује се тачком и запетом. 

Додаје се тачка 31), која гласи: 

„31) накнаде трошкова боравка физичким лицима која учествују у програмима 

Европске уније и других међународних организација у области образовања, обука, 

спорта, рада са младима, науке, истраживања и иновација, исплаћене у складу са 

наведеним програмима, а највише до износа од 100.000 динара за трошкове на 

месечном нивоу.”. 

Члан 2. 



После члана 9. додаје се члан 9б, који гласи: 

„Члан 9б 

Изузима се од опорезивања доходак нерезидентног обвезника који на територији 

Републике проведе највише до 90 дана у периоду од 12 месеци који почиње или се 

завршава у односној пореској години, уколико је такав доходак остварен од 

нерезидентног налогодавца који не обавља делатност, односно активности на 

територији Републике. 

Изузимање из става 1. овог члана примењује се и на доходак који нерезидентни 

обвезник из става 1. овог члана оствари од нерезидентног налогодавца који обавља 

пословну делатност на територији Републике, под условом да сама услуга пружена 

нерезидентном налогодавцу не служи његовој делатности, односно активности коју 

обавља на територији Републике.”. 

Члан 3. 

Члан 12а мења се и гласи: 

„Члан 12а 

Динарски износи из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29), 30) и 31), члана 15а ст. 2, 4. и 

5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8), 9) и 9а), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 

1) и члана 85. став 1. тачка 11) овог закона усклађују се годишњим индексом 

потрошачких цена у календарској години која претходи години у којој се усклађивање 

врши, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике. 

Динарски износи месечних зарада из члана 15в ст. 5. и 6. овог закона представљају 

износ две, односно три просечне месечне зараде у Републици исплаћене, односно 

остварене у периоду за претходних 12 месеци почев од месеца септембра у текућој 

години, за који период су објављени подаци републичког органа надлежног за послове 

статистике. 

Усклађене динарске износе из става 1. овог члана објављује Влада. 

Динарске износе из става 2. овог члана објављује Влада. 

Износи из ст. 1. и 2. овог члана објављују се сваке године, а примењују се од првог 

дана наредног месеца по објављивању тих износа.”. 

Члан 4. 

У члану 15а ст. 2, 4. и 5. речи: „15.300 динара” замењују се речима: „16.300 динара”. 

Члан 5. 

После члана 15б додаје се члан 15в, који гласи: 

„Члан 15в 

Основицу пореза на зараде за новонастањеног обвезника, за зараду коју остварује по 

основу радног односа на неодређено време са квалификованим послодавцем, при чему 



заснива радни однос на радном месту за које постоји потреба да лице има посебно 

стручно образовање и за којим постоји потреба која се не може лако задовољити на 

домаћем тржишту рада, чини основица из члана 15a став 2. овог закона умањена за 

70%. 

Квалификовани послодавац из става 1. овог члана је послодавац који је резидент 

Републике и који се, у смислу одредаба закона којим се уређује порез на добит правних 

лица, не може сматрати повезаним лицем са послодавцем код кога је новонастањени 

обвезник претходно био запослен. 

Изузетно од става 2. овог члана, квалификованим послодавцем сматра се било који 

послодавац резидент Републике, који заснује радни однос са новонастањеним 

обвезником који је у периоду од 25 година који претходи години у којој заснива радни 

однос из става 1. овог члана, барем три године испуњавао услове из члана 7. став 2. 

тачка 1) овог закона да се сматра резидентом Републике. 

Новонастањеним обвезником из става 1. овог члана сматра се обвезник који: 

1) у периоду од 24 месеца који претходе дану закључења уговора о раду са 

квалификованим послодавцем, није претежно боравио на територији Републике; 

2) у моменту закључења уговора о раду са квалификованим послодавцем има мање од 

40 година живота, а који је у периоду од 12 месеци који претходе закључењу уговора о 

раду са квалификованим послодавцем претежно боравио ван територије Републике 

ради даљег школовања, односно стручног усавршавања. 

Сматра се да су услови у погледу радног места и посебног стручног образовања из 

става 1. овог члана испуњени уколико је месечна зарада коју новонастањени обвезник 

из става 4. тачка 1) овог члана остварује већа од 217.656 динара. 

Сматра се да су услови у погледу радног места и посебног стручног образовања из 

става 1. овог члана испуњени уколико је месечна зарада коју новонастањени обвезник 

из става 4. тачка 2) овог члана остварује већа од 145.104 динара. 

Право на умањење основице из става 1. овог члана има онај новонастањени обвезник 

који се истовремено са заснивањем радног односа или у разумном року по заснивању 

радног односа, настањује на територији Републике и који испуњава услов да се сматра 

њеним пореским резидентом по основу центра пословних и животних интереса на 

територији Републике, као и њеним пореским резидентом за потребе примене уговора 

о избегавању двоструког опорезивања које Република примењује са другим државама. 

Право на умањење основице из става 1. овог члана остварује се за период од пет година 

од дана закључења уговора о раду, уколико су испуњени услови из ст. 5, 6, и 7. овог 

члана који се односе на радно место, односно на новонастањеног обвезника током тог 

периода, независно од промене послодаваца. 

Право из става 1. овог члана новонастањени обвезник остварује почевши од прве 

зараде исплаћене за месец у коме су од надлежног органа прибављени докази о 

испуњености услова утврђених овим чланом. 



Износ умањења у висини од 70% за потребе утврђивања основице на коју се плаћа 

порез на зараду из става 1. овог члана, представља део зараде коју новонастањени 

обвезник оствари од квалификованог послодавца а на који се не плаћа порез на зараде 

на начин утврђен овим чланом. 

Министар надлежан за послове финансија ближе уређује начин остваривања права из 

овог члана.”. 

Члан 6. 

У члану 18. став 1. тачка 1) после речи: „накнаде” додаје се реч: „документованих”. 

После тачке 9) додаје се тачка 9а), која гласи: 

„9а) пoмoћи у случajу смрти члaнa пoрoдицe зaпoслeнoг – дo 68.488 динaрa;”. 

Члан 7. 

У члану 18а став 1. речи: „Изузетно од члана 14. овог закона не плаћа се порез на 

зараде на издатке послодавца у циљу стварања и одржавања услова за рекреацију 

запослених на радном месту (издаци за изградњу и/или набавку опреме за рекреацију 

на радном месту),” замењују се речима: „Изузетно од члана 14. овог закона, не плаћа се 

порез на зараде на примања запосленог по основу погодности за чије пружање, у циљу 

стварања услова за рекреацију запослених на радном месту, послодавац има издатке за 

изградњу просторија и/или набавку опреме за рекреацију, по основу”. 

Члан 8. 

У члану 21в став 1. речи: „2019. године” замењују се речима: „2020. године”. 

После става 7. додаје се нови став 8, који гласи: 

„Захтев за повраћај плаћеног пореза из става 7. овог члана подноси се на прописаном 

обрасцу.”. 

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

Додаје се став 11, који гласи: 

„Образац из става 8. овог члана и његову садржину прописује министар.”. 

Члан 9. 

У члану 21д став 1. речи: „2019. године” замењују се речима: „2020. године”. 

После става 9. додаје се нови став 10, који гласи: 

„Захтев за повраћај плаћеног пореза из става 9. овог члана подноси се на прописаном 

обрасцу.”. 

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

Додаје се став 13, који гласи: 

„Образац из става 10. овог члана и његову садржину прописује министар.”. 



Члан 10. 

После члана 21ђ додају се чл. 21е и 21ж, који гласе: 

„Члан 21е 

Послодавац – новоосновано привредно друштво које обавља иновациону делатност у 

смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, које је уписано у регистар 

надлежног органа, може да оствари право на ослобођење од плаћања обрачунатог и 

обустављеног пореза из зараде оснивача који су запослени у том новооснованом 

привредном друштву. 

Право на пореско ослобођење из става 1. овог члана, послодавац може да оствари за 

зараде оснивача исплаћене у периоду од 36 месеци од дана када је основано привредно 

друштво. 

Пореско ослобођење из става 1. овог члана може да се оствари за сваког оснивача по 

основу његове месечне зараде, и то зараде чији износ није виши од 150.000 динара 

месечно, а уколико је виши онда по основу дела зараде у висини највише до 150.000 

динара. 

Право на пореско ослобођење из става 1. овог члана послодавац остварује под 

следећим условима: 

1) да је физичко лице – оснивач, односно сваки од оснивача ако их је више, засновао 

радни однос са новооснованим привредним друштвом, закључио уговор о раду у 

складу са законом којим се уређују радни односи и да је пријављен на обавезно 

социјално осигурање у Централни регистар обавезног социјалног осигурања; 

2) да у периоду за који остварује право на ослобођење оснивач има најмање 5% акција 

или удела у новооснованом привредном друштву. 

Право на пореско ослобођење из става 1. овог члана може да оствари послодавац – 

привредно друштво које није повезано ни са једним правним лицем у смислу закона 

којим се уређује порез на добит правних лица и које не остварује више од 30% свог 

укупног прихода од других лица која се сматрају повезаним са било којим оснивачем 

послодавца – привредног друштва. 

Пореско ослобођење из овог члана може да оствари послодавац који је основан 

закључно са 31. децембром 2020. године. 

По основу зараде лица из става 4. овог члана за која је један новоосновани послодавац 

остварио пореско ослобођење из овог члана, други новоосновани послодавац не може 

за та лица да оствари ослобођење из овога члана. 

Послодавац који користи пореско ослобођење из овог члана, осим када користи 

ослобођење у складу са одредбом закона којим се уређују доприноси за обавезно 

социјално осигурање која се односи на исту врсту ослобођења, по основу заснивања 

радног односа са тим лицем нема право да за то лице оствари друге олакшице, 

укључујући и коришћење субвенција за запошљавање и самозапошљавање. 



Члан 21ж 

Послодавац који заснује радни однос са лицем које се у складу са одредбама овог 

члана може сматрати квалификованим новозапосленим (у даљем тексту: 

квалификовано новозапослено лице), ослобађа се обавезе плаћања обрачунатог и 

обустављеног пореза из зараде новозапосленог лица, за зараду исплаћену закључно са 

31. децембром 2022. године. 

Послодавац из става 1. овог члана је послодавац, правно или физичко лице, који у било 

ком тренутку у периоду од 1. јануара 2020. године до 31. децембра 2022. године са 

квалификованим новозапосленим лицем закључи уговор о раду у складу са законом 

којим се уређују радни односи и који је квалификовано новозапослено лице пријавио 

на обавезно социјално осигурање у Централни регистар обавезног социјалног 

осигурања. 

Квалификованим новозапосленим лицем из става 1. овог члана сматра се лице које у 

периоду од 1. јануара 2019. године до 31. децембра 2019. године није имало статус 

осигураника запосленог, односно осигураника самосталних делатности који је оснивач 

односно члан привредног друштва који је у радном односу у привредном друштву чији 

је оснивач односно члан, а које је статус осигураника запосленог, односно осигураника 

самосталних делатности који је оснивач односно члан привредног друштва који је у 

радном односу у привредном друштву чији је оснивач односно члан стекло у периоду 

од 1. јануара 2020. године до 30. априла 2020. године заснивањем радног односа код 

послодавца из става 1. овог члана или код другог послодавца. 

Квалификованим новозапосленим лицем из става 1. овог члана сматра се и лице које у 

периоду од 1. јануара 2019. године до 30. априла 2020. године није имало статус 

осигураника запосленог, осигураника предузетника, односно осигураника самосталних 

делатности који је оснивач односно члан привредног друштва који је у радном односу 

у привредном друштву чији је оснивач односно члан, а које је статус осигураника 

запосленог, односно статус осигураника самосталних делатности који је оснивач 

односно члан привредног друштва који је у радном односу у привредном друштву чији 

је оснивач односно члан стекло у периоду од 1. маја 2020. године до 31. децембра 2020. 

године заснивањем радног односа код послодавца из става 1. овог члана или код другог 

послодавца. 

Пореско ослобођење из става 1. овог члана може да оствари послодавац ако се 

заснивањем радног односа са квалификованим новозапосленим лицем повећа број 

запослених код послодавца у односу на број запослених на дан 31. децембра 2019. 

године. 

Пореско ослобођење из става 1. овог члана може да оствари и послодавац који започне 

обављање делатности после 31. децембра 2019. године. 

Ако у току коришћења пореског ослобођења за квалификовано новозапослено лице 

послодавац смањи број запослених у односу на дан 31. децембар 2019. године увећан 

за број квалификованих новозапослених лица, губи право да користи пореско 



ослобођење за онај број квалификованих новозапослених лица за колико је смањен 

број запослених у односу на дан 31. децембар 2019. године увећан за број 

квалификованих новозапослених лица, при чему, у случају када је пореско ослобођење 

остварено за више квалификованих новозапослених лица, прво губи ослобођење за оно 

квалификовано новозапослено лице са којим је раније засновао радни однос. 

Изузетно од става 7. овог члана, ако у току коришћења пореског ослобођења за 

квалификовано новозапослено лице послодавац из става 6. овог члана смањи број 

запослених у односу на дан 31. децембар године у којој је започео обављање 

делатности, губи право да користи пореско ослобођење за онај број квалификованих 

новозапослених лица за колико је смањен број запослених у односу на дан 31. 

децембар године у којој је започео обављање делатности. 

Послодавац се ослобађа обавезе плаћања обрачунатог и обустављеног пореза из зараде 

из става 1. овог члана, на следећи начин: 

1) 70% пореза – за зараде исплаћене у периоду од 1. јануара 2020. године до 31. 

децембра 2020. године; 

2) 65% пореза – за зараде исплаћене у периоду од 1. јануара 2021. године до 31. 

децембра 2021. године; 

3) 60% пореза – за зараде исплаћене у периоду од 1. јануара 2022. године до 31. 

децембра 2022. године. 

Послодавац који за одређено лице користи било коју врсту подстицаја који су уређени 

одговарајућим законом, осим када користи ослобођење у складу са одредбом закона 

којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање која се односи на исту 

врсту олакшице, по основу заснивања радног односа са тим лицем нема право да за то 

лице оствари пореско ослобођење из овог члана. 

Квалификованим новозапосленим лицем у смислу ст. 3. и 4. овог члана не сматра се 

лице које је у периоду од 1. јануара 2019. године до 30. априла 2020. године имало 

статус корисника старосне, привремене старосне или инвалидске пензије. 

Ослобођење из овог члана не могу остварити државни органи и организације, јавне 

агенције, јавна предузећа, јавне службе и други директни или индиректни буџетски 

корисници, односно корисници јавних средстава.”. 

Члан 11. 

После члана 37б додаје се члан 37в, који гласи: 

„Члан 37в 

У опорезиви приход од самосталне делатности не урачунава се приход који се 

опорезује сагласно члану 85. став 1. тачка 17) овог закона, а који оствари обвезник 

пореза на стварни приход од самосталне делатности.”. 

Члан 12. 



У члану 40. став 1. речи: „који с обзиром на околности није у стању да води пословне 

књиге, осим пословне књиге о оствареном промету, или коме њихово вођење отежава 

обављање делатности,” бришу се. 

У ставу 2. тачка 1) мења се и гласи: 

„1) који обавља делатност из области рекламирања и истраживања тржишта;”. 

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

„У укупни промет обвезника у смислу става 2. тачка 4) овог члана не урачунава се 

приход који се опорезује сагласно члану 85. став 1. тачка 17) овог закона.”. 

Досадашњи став 5. постаје став 6. 

Члан 13. 

Члан 41. мења се и гласи: 

„Члан 41. 

Ако су испуњени услови из члана 40. овог закона, предузетници паушалци се, ради 

утврђивања висине паушалног прихода као основице пореза на приходе од самосталне 

делатности, разврставају у групе и то тако да једну групу чине сви предузетници 

паушалци који обављају исту претежну делатност. 

Претежна делатност из става 1. овог члана је делатност која је као таква регистрована у 

регистру привредних субјеката, односно делатност од чијег обављања је у пореском 

периоду предузетник паушалац остварио виши износ прихода у односу на ону коју је 

регистровао као претежну делатност. 

Полазна основица за утврђивање висине паушалног прихода по групама одређује се у 

односу на просечну месечну зараду по запосленом остварену у Републици, граду, 

општини, односно градској општини, према објављеним подацима републичког органа 

надлежног за послове статистике за последњих 12 месеци (у даљем тексту: просечна 

месечна зарада), која се помножи са бројем запослених у Републици, граду, општини, 

односно градској општини и са коефицијентом делатности, а затим подели са бројем 

становника у Републици, граду, општини, односно градској општини. 

Полазна основица из става 3. овог члана умањује се, односно повећава применом 

следећих елемената: 

1) регистровано седиште предузетника; 

2) временски период који је протекао од регистрације предузетника; 

3) старост обвезника и његова радна способност; 

4) остале околности које утичу на остваривање добити. 

Влада уређује ближе услове, критеријуме и елементе за паушално опорезивање.”. 

Члан 14. 



Члан 42. мења се и гласи: 

„Члан 42. 

Захтев за паушално опорезивање може се поднети надлежном пореском органу до 31. 

октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема 

акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на 

додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, у 

електронском облику преко портала Пореске управе. 

Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси 

искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар 

привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. 

Изузетно од става 2. овог члана, лица која се не региструју код организације која води 

регистар привредних субјекaта, захтев за паушално опорезивање подносе Пореској 

управи у року од пет дана од дана регистрације, у електронском облику преко портала 

Пореске управе. 

Обвезник пореза на приходе од самосталне делатности коме је утврђено право на 

паушално опорезивање, овај начин опорезивања користи док се не утврди да су 

престали разлози за паушално опорезивање, односно да измењени услови искључују 

право на паушално опорезивање. 

У случају из става 4. овог члана, надлежни порески орган ће решењем наложити 

обвезнику из става 4. овог члана вођење пословних књига од половине текуће године 

или од почетка наредне године. 

Предузетник паушалац коме престаје право на паушално опорезивање по основу из 

члана 40. став 2. тачка 5) овог закона, дужан је да води пословне књиге најкасније од 

дана када постане обвезник пореза на додату вредност у складу са законом којим се 

уређује порез на додату вредност, без утврђивања обавезе вођења пословних књига 

решењем надлежног пореског органа.”. 

Члан 15. 

У члану 72а додаје се став 4, који гласи: 

„Промена номиналне вредности права, односно удела из става 1. тачка 5) овог члана не 

сматра се променом процента права, односно учешћа у капиталу из става 2. овог 

члана.”. 

Члан 16. 

У члану 74. став 8. мења се и гласи: 

„Изузетно од ст. 5, 6. и 7. овог члана, уколико је обвезник стекао хартије од вредности 

које су биле предмет опорезивања у складу са чланом 14. овог закона, односно 

ослобођене од опорезивања у смислу члана 18. став 1. тачка 11) и став 2. овог закона, 

набавну цену чини збир износа документоване повлашћене цене по којој је обвезник 

стекао такве акције и основице на коју је плаћен порез на зараду у смислу члана 14. 



овог закона умањене за припадајуће обавезе из зараде, односно код самоопорезивања 

збир износа документоване повлашћене цене по којој је обвезник стекао такве акције и 

основице на коју је плаћен порез на зараду у смислу члана 14. овог закона.”. 

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

„Изузетно од става 8. овог члана, у случају преноса уз накнаду акција или удела 

нерезидентних привредних друштава, односно хартија од вредности чији издавалац 

није порески резидент Републике, уколико резидентни обвезник у време стицања тих 

акција, удела, односно хартија од вредности, као и најмање шест месеци по њиховом 

стицању није био резидент Републике, набавном ценом сматра се њихова тржишна 

вредност на дан када је постао порески резидент Републике.”. 

Досадашњи став 9. постаје став 10. 

У досадашњем ставу 10, који постаје став 11, речи: „става 9.” замењују се речима: 

„става 10.”. 

Досадашњи став 11. постаје став 12. 

Члан 17. 

У члану 75. став 5. мења се и гласи: 

„Набавна цена хартија од вредности које запослени добије без накнаде од послодавца 

или од с послодавцем повезаног лица у смислу члана 18. став 1. тачка 11) и став 2. овог 

закона, је нула динара, осим у случају из члана 74. став 8. овог закона.”. 

Члан 18. 

У члану 85. став 1. тачка 16) тачка на крају замењује се тачком и запетом. 

Додаје се тачка 17), која гласи: 

„17) накнада исплаћена предузетнику или предузетнику паушалцу који обавља 

активности уз накнаду за истог налогодавца или за лице које се у смислу закона којим 

се уређује порез на добит правних лица сматра повезаним лицем с налогодавцем (у 

даљем тексту: повезано лице с налогодавцем), и који додатно испуњава најмање пет од 

наведених девет критеријума, или је према околностима случаја приликом отпочињања 

пословне сарадње могло да се закључи да ће испунити најмање пет од девет наведених 

критеријума који су накнадно и испуњени: 

(1) налогодавац или повезано лице с налогодавцем одређује радно време предузетнику 

или предузетнику паушалцу или су одмор и одсуства предузетника или предузетника 

паушалца зависни од одлуке налогодавца или повезаног лица с налогодавцем и 

накнада предузетнику или предузетнику паушалцу се не умањује сразмерно времену 

проведеном на одмору; 

(2) предузетник или предузетник паушалац уобичајено користи просторије које 

обезбеди или обавља послове у месту које одреди налогодавац или повезано лице с 

налогодавцем за потребе обављања послова који су му поверени; 



(3) налогодавац или повезано лице с налогодавцем врши или организује стручно 

оспособљавање или усавршавање предузетника или предузетника паушалца; 

(4) налогодавац је ангажовао предузетника или предузетника паушалца након 

оглашавања у средствима информисања потребе за ангажовањем физичких лица или 

ангажујући треће лице које се уобичајено бави проналажењем лица подобних за радно 

ангажовање, а чија је услуга резултирала ангажовањем тог предузетника или 

предузетника паушалца; 

(5) налогодавац или повезано лице с налогодавцем обезбеђује сопствени основни алат, 

опрему или друга основна материјална или нематеријална средства потребна за 

редован рад предузетника или предузетника паушалца или финансира њихову набавку, 

осим специјализованих алата, опреме или других специјализованих материјалних или 

нематеријалних средстава који могу бити неопходни у циљу извршавања специфичног 

посла или налога, или налогодавац или повезано лице с налогодавцем уобичајено 

руководи процесом рада предузетника или предузетника паушалца, осим таквог 

руковођења које подразумева давање основног налога у вези са нарученим послом и 

разумну контролу резултата рада или надзор налогодавца, као доброг привредника, над 

обављањем посла који је наручио; 

(6) најмање 70% од укупно остварених прихода предузетника или предузетника 

паушалца у периоду од 12 месеци који почиње или се завршава у односној пореској 

години је остварено од једног налогодавца или од повезаног лица с налогодавцем; 

(7) предузетник или предузетник паушалац обавља послове из делатности налогодавца 

или повезаног лица с налогодавцем, а за тако обављене послове његов уговор о 

ангажовању не садржи клаузулу по којој предузетник или предузетник паушалац сноси 

уобичајени пословни ризик за посао испоручен клијенту налогодавца или повезаног 

лица с налогодавцем, уколико такав клијент постоји; 

(8) уговор о ангажовању предузетника или предузетника паушалца садржи делимичну 

или потпуну забрану предузетнику или предузетнику паушалцу да пружа услуге по 

основу уговора са другим налогодавцима, изузев делимичне забране која обухвата 

пружање услуга ограниченом броју директних конкурената налогодавцу; 

(9) предузетник или предузетник паушалац обавља активности уз накнаду за истог 

налогодавца или за повезано лице с налогодавцем, непрекидно или са прекидима 130 

или више радних дана у периоду од 12 месеци који почиње или се завршава у односној 

пореској години, при чему се обављањем активности у једном радном дану сматра 

обављање активности у било ком периоду током тог радног дана између 00 и 24 часа.”. 

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

„Изузетно од става 3. овог члана, опорезиви приход из става 1. тачка 17) овог члана, 

који оствари предузетник или предузетник паушалац, чини бруто приход обвезника 

пореза.”. 

Досадашњи став 5. постаје став 6. 



У досадашњем ставу 6, који постаје став 7, речи: „тачке 5) став 5.” замењују се речима: 

„тачке 5) став 6.”. 

Досадашњи ст. 7–13. постају ст. 8–14. 

Додају се ст. 15, 16, 17. и 18, који гласе: 

„Налогодавцем у смислу става 1. тачка 17) овог члана сматра се домаће, односно 

страно правно лице, предузетник или предузетник паушалац које је директно или 

индиректно ангажовало предузетника или предузетника паушалца за обављање 

послова. 

Налогодавцем у смислу става 1. тачка 17) овог члана не сматра се домаће или страно 

правно лице, предузетник или предузетник паушалац које је директни исплатилац 

накнаде предузетнику или предузетнику паушалцу, а које такву накнаду исплаћује у 

вези са извршавањем послова заступања или посредовања за рачун другог лица и за 

такав посао не наплаћује од тог другог лица или од предузетника или предузетника 

паушалца ништа осим уобичајене заступничке или посредничке провизије. 

У случају из става 16. овог члана, налогодавцем и исплатиоцем накнаде сматра се лице 

за чији рачун се врши исплата накнаде предузетнику или предузетнику паушалцу. 

Изузетно од одредаба става 1. тачка 17) овог члана, накнада коју оствари предузетник 

или предузетник паушалац који према закону који уређује релевантну делатност коју 

он обавља не може да буде у радном односу код налогодавца, не сматра се другим 

приходом у смислу овог члана.”. 

Члан 19. 

У члану 94. став 2. мења се и гласи: 

„Обвезник пореза на приходе од самосталне делатности који у току године започне 

обављање самосталне делатности, опредељује се за паушално опорезивање у пријави за 

регистрацију надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, у ком 

случају се сматра да је поднео пореску пријаву за паушално опорезивање.”. 

После става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„Изузетно од става 1. овог члана, лице које у току године започне обављање 

делатности а које се не региструје код организације која води регистар привредних 

субјеката, подноси пореску пријаву у року од 15 дана од дана регистрације.”. 

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5. 

У досадашњем ставу 5, који постаје став 6, речи: „из става 3.” замењују се речима: „из 

става 4.”. 

У досадашњем ставу 6, који постаје став 7, речи: „ст. 1. и 2. овог закона” замењују се 

речима: „ст. 1. до 3. овог закона”. 

Досадашњи став 7. постаје став 8. 



Члан 20. 

Динарски износи месечних зарада из члана 5. ст. 5. и 6. овог закона представљају износ 

у висини две, односно три просечне месечне зараде у Републици Србији исплаћене, 

односно остварене у периоду за претходних 12 месеци почев од месеца јула 2019. 

године, за који период су објављени подаци републичког органа надлежног за послове 

статистике. 

Износи из става 1. овог члана примењују се до првог дана наредног месеца по 

објављивању динарских износа сагласно члану 3. ст. 2. и 4. овог закона. 

Члан 21. 

Прво усклађивање неопорезивог износа зараде од 16.300 динара годишњим индексом 

потрошачких цена врши се почев у 2021. години. 

Члан 22. 

Одредбе чл. 12, 13, 14. и 19. овог закона (за паушално опорезивање) примењиваће се за 

утврђивање пореза на паушално утврђени приход почев за 2020. годину. 

Члан 23. 

Поступак утврђивања и наплате пореза на капиталне добитке који није правоснажно 

окончан до дана почетка примене овог закона, окончаће се по одредбама овог закона 

уколико тако утврђен износ пореске обавезе није виши у односу на износ пореске 

обавезе који би био утврђен по одредбама закона који се примењивао на дан настанка 

пореске обавезе. 

Члан 24. 

Приход исплаћен предузетнику или предузетнику паушалцу у смислу члана 31. Закона 

о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. 

закон, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 

114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17 и 

95/18 – у даљем тексту: Закон), закључно са 1. мартом 2020. године, сматраће се 

приходом од самосталне делатности без обзира на природу његовог односа са 

налогодавцем у смислу одредаба члана 85. Закона, односно члана 9. 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 и 95/18). 

Члан 25. 

Одредбе овог закона примењиваће се од 1. јануара 2020. године, осим одредаба члана 

5. и члана 10. у делу који се односи на ослобођење од плаћања пореза по основу зараде 

код послодавца који обавља иновациону делатност, које ће се примењивати од 1. марта 

2020. године. 

Члан 26. 



Прописи за извршавање овог закона донеће се у року од 120 дана од дана ступања на 

снагу овог закона. 

Члан 27. 

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 Седмој седници 

Другог редовног заседања у 2019. години, 6. децембра 2019. године. 

ПР број 126 

У Београду, 6. децембра 2019. 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 и 95/18), у члану 5. став 2. брише се. 

Члан 2. 

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

органа у Републици Србији, у Тарифном броју 1, у Напомени тачка на крају замењује 

се тачком и запетом и додају се тач. 10)−12), које гласе: 

„10) за захтев за издавање уверења Пореске управе електронским путем; 

11) за захтев за издавање лиценце, овлашћења и других аката по Закону о приватном 

обезбеђењу и Закону о детективској делатности; 

12) за захтев за издавање привремене дозволе за кретање и задржавање на подручју 

граничног прелаза који поднесу посленици медија, када извештавају о темама од јавног 

значаја.”. 

Члан 3. 

У Тарифном броју 9, у Напомени додаје се став 4, који гласи: 



„Такса из овог тарифног броја не плаћа се за решење којим се одлучује о захтеву за 

издавање привремене дозволе за кретање и задржавање на подручју граничног прелаза 

који поднесу посленици медија, када извештавају о темама од јавног значаја.ˮ. 

Члан 4. 

У Тарифном броју 11, у Напомени тачка на крају замењује се тачком и запетом и 

додаје се тачка 5), која гласи: 

„5) издавање уверења Пореске управе електронским путем, аутоматским преузимањем 

података из евиденције Пореске управе путем средстава електронске комуникације.”. 

Члан 5. 

Тарифни број 23. мења се и гласи: 

„Тарифни број 23. 

За решење које се доноси у вези са уписом у регистар 

пружалаца услуга електронске идентификације и шема 

електронске идентификације који се води у складу са 

законом којим се уређује електронски документ, електронска 

идентификација и услуге од поверења, и то за: 

 

1) решење по захтеву за упис шеме електронске 

идентификације високог нивоа поузданости у регистар 

пружалаца услуга електронске идентификације и шема 

електронске идентификације 

260.200 

2) решење по захтеву за упис шеме електронске 

идентификације средњег нивоа поузданости у регистар 

пружалаца услуга електронске идентификације и шема 

електронске идентификације 

132.200 

3) решење по захтеву за упис шеме електронске 

идентификације основног нивоа поузданости у регистар 

пружалаца услуга електронске идентификације и шема 

електронске идентификације 

66.200 

4) решење по жалби на решење о одбијању захтева за упис 

шеме електронске идентификације у регистар пружалаца 

услуга електронске идентификације и шема електронске 

идентификације 

2.390 

5) решење о упису промене података у регистар пружалаца 

услуга електронске идентификације и шема електронске 

идентификације 

2.390 



6) решење о брисању из регистра пружалаца услуга 

електронске идентификације и шема електронске 

идентификације 

2.390 

НАПОМЕНА: 

Уколико захтев из тачке 1) овог тарифног броја подносе пружаоци квалификованих 

услуга од поверења уписани у регистар пружалаца квалификованих услуга од 

поверења, у том случају не примењује се такса из тачке 1) овог тарифног броја, већ 

такса из Тарифног броја 19. тачка 1) ове тарифе.ˮ. 

Члан 6. 

После Тарифног броја 23. додају се тарифни бр. 23а и 23б, који гласе: 

„Тарифни број 23а 

За решење које се доноси у вези са уписом у регистар 

пружалаца квалификованих услуга од поверења који се води у 

складу са законом којим се уређује електронски документ, 

електронска идентификација и услуге од поверења, и то за: 

 

1) решење по захтеву за утврђивање испуњености услова за 

пружање квалификоване услуге од поверења, односно за упис 

пружаоца квалификоване услуге од поверења и/или 

квалификоване услуге од поверења у регистар пружалаца 

квалификованих услуга од поверења 

260.200 

2) решење по жалби на решење о одбијању захтева за упис у 

регистар пружалаца квалификованих услуга од поверења 
2.390 

3) решење о упису промене података у регистар пружалаца 

квалификованих услуга од поверења 
2.390 

4) решење о брисању пружалаца квалификованих услуга од 

поверења из регистра пружалаца квалификованих услуга од 

поверења 

2.390 

НАПОМЕНА: 

Такса за решење по захтеву из става 1. тачка 1) овог тарифног 

броја плаћа се до акредитације првог тела за оцењивање 

усаглашености у складу са законом којим се уређује 

електронски документ, електронска идентификација и услуге 

од поверења. 

 

Таксa из става 1. тачка 1) овог тарифног броја након 

акредитације првог тела за оцењивање усаглашености износи 
2.390 

Тарифни број 23б 



За решење које се доноси у вези са уписом у регистар 

квалификованих средстава за креирање електронских потписа и 

електронских печата који се води у складу са законом којим се 

уређује електронски документ, електронска идентификација и 

услуге од поверења, и то за: 

 

1) решење по захтеву за упис у регистар квалификованих 

средстава за креирање електронских потписа и електронских 

печата 

2.390 

2) решење по жалби на решење о одбијању захтева за упис у 

регистар квалификованих средстава за креирање електронских 

потписа и електронских печата 

2.390 

3) решење о упису промене података у регистар 

квалификованих средстава за креирање електронских потписа и 

електронских печата 

2.390 

4) решење о брисању квалификованих средстава за креирање 

електронског потписа односно печата из регистра 

квалификованих средстава за креирање електронских потписа и 

електронских печата 

2.390“. 

Члан 7. 

Тарифни бр. 26. и 29. бришу се. 

Члан 8. 

У Тарифном броју 30. речи: „Страном држављанину за издавање:ˮ замењују се речима: 

„За захтев за издавање страном држављанину или српском држављанину који живи у 

иностранству:ˮ. 

Додаје се Напомена, која гласи: 

„НАПОМЕНА: 

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев за издавање одобрења за уношење 

оружја и муниције у Републику Србију за потребе стрељачке организације.ˮ. 

Члан 9. 

У Тарифном броју 32. после тачке 13) додаје се тачка 13a), која гласи: 

„13a) решења којим се одобрава транспорт или 

транзит наоружања и војне опреме 
5.590ˮ. 

У Напомени додаје се став 2, који гласи: 

„Грађани који су поседовали оружне листове или одобрења за држање оружја издата 

по закону који је важио до дана почетка примене Закона о оружју и муницији 

(„Службени гласник РС”, број 20/15) за оружје које се у поступку регистрације може 



сврстати у оружје из Ц категорије или поседују више комада оружја евидентираног у 

Регистар старог оружја приликом подношења захтева за пријаву оружја из категорије 

Ц, плаћају само једну таксу предвиђену ставом 1. тачка 6) овог тарифног броја.ˮ. 

Члан 10. 

У Тарифном броју 33. став 1. тачка 2) мења се и гласи: 

„2) издавање дозволе за ношење оружја због губитка, крађе, 

оштећења или уништења дозволе за ношење оружја 
840ˮ. 

У ставу 2. тачка 7) мења се и гласи: 

„7) издавање оружног листа због губитка, крађе, оштећења, 

уништења или истека рока важења оружног листа 
840ˮ. 

Додаје се став 3, који гласи: 

„За издавање:  

1) оружног листа у који је уграђен 

микроконтролер-чип 
900 

2) дозволе за ношење оружја 900 

3) колекционарске дозволе 900 

4) оружног листа на папирном обрасцу 130”. 

У Напомени, став 2. мења се и гласи: 

„Лица која су поседовала оружне листове или одобрења за држање 

оружја издата по закону који је важио до дана почетка примене 

Закона о оружју и муницији („Службени гласник РС”, број 20/15), 

плаћају једну таксу за захтев: 

 

1) за издавање оружног листа са микроконтролер-чипом у који се 

уносе подаци о регистрованом оружју са олученим цевима 
2.800 

2) за издавање оружног листа са микроконтролер-чипом у који се 

уносе подаци о регистрованом оружју са неолученим цевима 
1.330”. 

У ставу 3. после речи: „врстеˮ додаје се реч: „цевиˮ. 

У ставу 4. речи: „за захтеве поднете до 5. марта 2019. годинеˮ замењују се речима: 

„сходно роковима прописаним чланом 50. став 1. Закона о оружју и муницији 

(„Службени гласник РСˮ, бр. 20/15 и 10/19).”. 

Додају се ст. 5. и 6, који гласе: 

„Такса из овог тарифног броја плаћа се за трошкове техничке израде оружног листа у 

који је уграђен микроконтролер – чип, дозволе за ношење оружја, односно 

колекционарске дозволе и оружног листа на папирном обрасцу. 



Такса из овог тарифног броја не плаћа се у случају одбијања захтева за издавање 

оружног листа у који је уграђен микроконтролер – чип, дозволе за ношење оружја, 

колекционарске дозволе и оружног листа на папирном обрасцу.ˮ. 

Члан 11. 

У Тарифном броју 35. став 1. брише се. 

Члан 12. 

У Тарифном броју 37. став 1. тач. 4) и 8) бришу се. 

У ставу 3. после тачке 1) додаје се тачка 1а), која гласи: 

„1а) издавање обрасца – налепнице визе 370ˮ. 

После става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 

„За жалбу на одлуку о одбијању уласка странца, на одбијање 

захтева за издавање визе на граничном прелазу, на одлуку о 

поништењу или укидању визе, односно одлуку о одбијању 

захтева за продужење рока важења визе 

12.000ˮ. 

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

„За издавање граничног одобрења 580ˮ. 

После досадашњег става 4, који постаје став 5, додају се нови ст. 6. и 7, који гласе: 

„За издавање дозволе за кретање и задржавање на подручју 

граничног прелаза, односно привремене дозволе за кретање и 

задржавање на подручју граничног прелаза 

150 

За одобрење за кретање члана посаде који нема визу 150ˮ. 

Досадашњи ст. 5−8. постају ст. 8−11. 

Напомена се мења и гласи: 

„НАПОМЕНА: 

За сваку радњу прописану овим тарифним бројем плаћа се одговарајућа такса. 

За издавање личне карте за странца, односно привремене личне карте за странца, плаћа 

се прописана такса, а од 1. новембра 2019. године за издавање биометријске личне 

карте за странца, односно биометријске привремене личне карте за странца плаћа се 

прописана такса из става 3. тачка 1) овог тарифног броја. 

Таксу за привремени боравак не плаћају страни држављани који, као стипендисти 

владе, бораве у Републици Србији по основу школовања или студирања. 

Таксу за привремени боравак не плаћају страни држављани који у Републику Србију 

долазе на позив органа или организација Републике Србије, ради обављања активности 

везаних за научно – техничку и културно-просветну сарадњу. 



Страни држављани, који су у браку или ванбрачној заједници са држављанином 

Републике Србије, плаћају таксу за привремени боравак у износу умањеном за 50% од 

прописане таксе. 

Таксу за издавање визе за краћи боравак (визе Ц) на граничном прелазу, за један 

улазак, са роком важења до 15 дана, не плаћају страни држављани који на позив 

државних органа и организација долазе у Републику Србију ради одржавања 

билатералних или мултилатералних састанака, односно страни држављани који у 

Републику Србију долазе организовано, као учесници на такмичењима, односно 

скуповима међународног карактера, односно лица у непосредној вези са учешћем 

учесника. 

Таксу за привремени боравак не плаћају свештеници и верски службеници, који су 

страни држављани на служби у својим црквама и верским заједницама у Републици 

Србији. 

Таксу за привремени боравак не плаћају страни држављани који се, у складу са 

законом, сматрају претпостављеном жртвом трговине људима, или жртвом трговине 

људима. 

Таксу за привремени боравак не плаћају страни држављани којима се одобрава, 

односно продужава привремени боравак, из разлога што нису могли принудно да се 

удаље из Републике Србије у временском трајању од годину дана или више, који 

сарађују са полицијом или правосудним органима, или из разлога неопходног 

присуства у кривичном поступку или учешћа у истрази као сведок или оштећени, 

малолетни странци који су напуштени, а жртве су организованог криминала, или су из 

других разлога остали без родитељског старања или без пратње, односно страни 

држављани који у Републици Србији обављају хуманитарне активности. 

Таксу за издавање путног листа за странце не плаћају страни држављани којима се 

путни лист за странце издаје као путни документ којим у оквиру споразума о 

реадмисији са другим државама Република Србија страног држављанина принудно 

удаљава са територије Републике Србије.”. 

Члан 13. 

У Тарифном броју 40. ст. 9−13. мењају се и гласе: 

„За издавање возачке дозволе 1.100 

За издавање пробне возачке дозволе 1.100 

За издавање нове возачке дозволе 

(дупликат) 
1.570 

За издавање нове пробне возачке 

дозволе (дупликат) 
1.570 



За замену стране возачке дозволе 

возачком дозволом Републике Србије 
8.870ˮ. 

Члан 14. 

Тарифни број 41. мења се и гласи: 

„Тарифни број 41. 

За захтев за издавање нове саобраћајне дозволе, потврде о 

привременој регистрацији или регистрационе налепнице (дупликат) 
480 

За захтев за издавање картонских таблица за привремено означавање 

возила „Проба” 
280 

За захтев за добијање овлашћења за издавање картонских таблица за 

привремено означавање возила „Проба” 
280 

За захтев за добијање овлашћења за издавање регистрационе 

налепнице 
280 

За саобраћајну дозволу 650 

За потврду о привременој регистрацији 2.300 

За регистрациону налепницу за унутрашњу употребу 200 

За регистрациону налепницу за спољашњу употребу 200 

За регистарске таблице за тешке четвороцикле, путничка возила, 

аутобусе, тролејбусе и теретна возила (пар) 
1.100 

За регистарске таблице за возила којим се обавља ауто – такси превоз 

– са ознаком „TX” (пар) 
1.100 

За регистарске таблице за тешке четвороцикле, односно путничка 

возила по избору (пар) 
79.190 

За посебну задњу регистарску таблицу за тешке четвороцикле, 

односно путничка возила (комад) 
1.100 

За посебну задњу регистарску таблицу за тешке четвороцикле, 

односно путничка возила по избору (комад) 
79.190 

За регистарске таблице за мотоцикле и тешке трицикле (комад) 770 

За регистарске таблице за мопеде, лаке трицикле и лаке четвороцикле 

(комад) 
770 

За регистарске таблице за мотокултиваторе (пар) 550 

За регистарске таблице за тракторе и радне машине (пар) 550 

За регистарске таблице за прикључна возила (комад) 550 



За регистарске таблице за прикључно возило за трактор (комад) 550 

За регистарске таблице за тешке четвороцикле, путничка возила, 

аутобусе и теретна возила дипломатско – конзуларних 

представништава и мисија страних држава и представништава 

међународних организација у Републици Србији и њиховог особља са 

ознаком „А” (пар) 

1.100 

За допунску елипсоидну регистарску таблицу за тешке четвороцикле, 

путничка возила, аутобусе и теретна возила дипломатско – 

конзуларних представништава и мисија страних држава и 

представништава међународних организација у Републици Србији и 

њиховог особља са ознаком „CMD”, „CD” и „CC” (комад) 

1.100 

За регистарску таблицу за прикључна возила дипломатско – 

конзуларних представништава и мисије страних држава и 

представништава међународних организација у Републици Србији и 

њиховог особља са ознаком „А” (комад) 

1.100 

За регистарску таблицу за мопеде, лаке и тешке трицикле, лаке 

четвороцикле и мотоцикле дипломатско – конзуларних 

представништава и мисија страних држава и представништава 

међународних организација у Републици Србији и њиховог особља са 

ознаком „А” (комад) 

770 

За посебну задњу регистарску таблицу за тешке четвороцикле, 

односно путничка возила дипломатско – конзуларних 

представништава и мисија страних држава и представништава 

међународних организација у Републици Србији и њиховог особља са 

ознаком „А” (комад) 

1.100 

За регистарске таблице за привремено регистроване тешке 

четвороцикле, путничка возила, аутобусе, тролејбусе и теретна возила 

са ознаком „RP” (пар) 

1.100 

За регистарске таблице за привремено регистроване мопеде, лаке и 

тешке трицикле, лаке четвороцикле и мотоцикле са ознаком „RP” 

(комад) 

770 

За регистарске таблице за привремено регистровано прикључно 

возило са ознаком „RP” (комад) 
550 

За посебну задњу регистарску таблицу за привремено регистроване 

тешке четвороцикле, односно путничка возила са ознаком „RP” 

(комад) 

1.100 



За регистарске таблице за тешке четвороцикле, путничка возила, 

аутобусе и теретна возила који се одвозе из Републике Србије са 

ознаком „RPЕ” (пар) 

1.100 

За регистарске таблице за мопеде, лаке и тешке трицикле, лаке 

четвороцикле и мотоцикле који се одвозе из Републике Србије са 

ознаком „RPЕ” (комад) 

770 

За регистарску таблицу за прикључно возило које се одвози из 

Републике Србије са ознаком „RPЕ” (комад) 
550 

За посебну задњу регистарску таблицу за тешке четвороцикле, 

односно путничка возила која се одвозе из Републике Србије са 

ознаком „RPЕ” (комад) 

1.100 

За црвену регистарску таблицу за моторна возила која не испуњавају 

прописане услове у погледу димензија, односно чија је највећа 

дозвољена маса већа од дозвољене, односно чије осовинско 

оптерећење сопствене масе је веће од дозвољеног оптерећења (пар) 

1.100 

За црвену регистарску таблицу за прикључна возила која не 

испуњавају прописане услове у погледу димензија, односно чија је 

највећа дозвољена маса већа од дозвољене, односно чије осовинско 

оптерећење сопствене масе је веће од дозвољеног оптерећења (комад) 

550 

За картонске таблице за привремено означавање возила „Проба” (за 

употребу по једном дану) 
1.300 

За металне таблице којима се обавља пробна вожња, са роком важења 

од једне године (пар) 
1.100 

За издавање таблица „L” за обуку мотоциклиста и тракториста (које се 

враћају након употребе по једном дану) комад 
420 

За решење по захтеву за добијање овлашћења за издавање картонских 

таблица за привремено означавање возила „Проба” 
6.050 

За решење по захтеву за добијање овлашћења за издавање 

регистрационе налепнице 
90.940 

НАПОМЕНА:  

За издавање дупликата саобраћајне дозволе, потврде о привременој 

регистрацији и регистрационе налепнице прописана такса увећава се 

за 

2.000ˮ. 

Члан 15. 

Тарифни број 43а мења се и гласи: 

„Тарифни број 43а 



За решење које се доноси по захтеву, и то:  

1) за добијање овлашћења за обављање обуке лица за 

вршење послова процене ризика у заштити лица, имовине и 

пословања 

45.760 

2) за добијање овлашћења за обављање обуке лица за 

вршење послова физичко-техничке заштите, редарске 

службе, транспорта и преноса новца и вредносних 

пошиљки 

56.650 

3) за добијање овлашћења за обављање обуке лица за 

вршење послова планирања, пројектовања и надзора над 

извођењем система техничке заштите, монтаже, пуштања у 

рад и одржавање система техничке заштите и обуке 

корисника 

45.760 

4) за добијање овлашћења из тач. 1) и 2) или из тач. 2) и 3) 

овог тарифног броја 
64.950 

5) за добијање овлашћења из тач. 1) и 3) овог тарифног 

броја 
54.380 

6) за добијање овлашћења из тач. 1)−3) овог тарифног броја 74.950 

7) за промену података у издатом овлашћењу, које захтева 

спровођење поступка поновног утврђивања испуњености 

услова за издавање овлашћења 

10.800”. 

Члан 16. 

У Тарифном броју 43б тачка 2) после речи: „обезбеђењаˮ додају се речи: „или редарске 

службеˮ. 

Додаје се тачка 3), која гласи: 

„3) за промену података у издатом решењу из тачке 1) 

овог тарифног броја, која захтева поновно утврђивање 

испуњености услова за издавање решења 

10.800ˮ. 

У Напомени додаје се став 3, који гласи: 

„Такса за издавање лиценце физичком лицу обухвата трошкове вршења 

безбедносне провере.ˮ. 
 

Члан 17. 

У Тарифном броју 43в додаје се тачка 4), која гласи: 



„4) за промену података у издатом решењу из тач. 1) и 2) 

овог тарифног броја, које захтева поновно утврђивање 

испуњености услова за издавање решења 

10.800ˮ. 

У Напомени став 3. мења се и гласи: 

„Такса за издавање лиценце физичком лицу обухвата трошкове вршења 

безбедносне провере.”. 
 

Члан 18. 

Тарифни број 43г мења се и гласи: 

„Тарифни број 43г 

За пријаву за спровођење обуке и оспособљавања за 

вршење детективских послова 
27.230 

За пријаву за полагање стручног испита за детектива 

и издавање уверења о положеном стручном испиту 
8.180 

За поновно полагање стручног испита за детектива 3.970 

За пријаву за полагање стручног испита за приватно 

обезбеђење и издавање уверења о положеном 

стручном испиту 

8.180 

За поновно полагање стручног испита за приватно 

обезбеђење 
3.970 

За пријаву за полагање стручног испита за редара и 

издавање уверења о положеном стручном испиту 
1.000 

За поновно полагање стручног испита за редара 500 

За промену података у решењу које се доноси по 

захтеву за издавање лиценце које захтева поновно 

утврђивање испуњености услова за издавање 

решења 

10.800ˮ. 

Члан 19. 

После Тарифног броја 43г додају се тарифни бр. 43д и 43ђ, који гласе: 

„Тарифни број 43д 

За издавање легитимације службеника приватног обезбеђења 

(ФТО) 
600 

За издавање детективске легитимације 600 



За издавање дупликата лиценце, овлашћења и других аката по 

закону којим се уређује приватно обезбеђење и закону којим се 

уређује детективска делатност 

510 

Тарифни број 43ђ 

За пријаву за спровођење обуке 

припадника добровољних ватрогасних 

јединица 

8.000 

За пријаву за спровођење обуке 

руководиоца акције гашења пожара 
8.000 

За пријаву за полагање стручног испита 

припадника добровољних ватрогасних 

јединица 

800 

За пријаву за полагање стручног испита 

руководиоца акције гашења пожара 
800ˮ. 

Члан 20. 

У Тарифном броју 44. ст. 1. и 4. бришу се. 

Члан 21. 

У Тарифном броју 46а ст. 1−6. бришу се. 

Члан 22. 

У Тарифном броју 47. став 1. тачка 6) мења се и гласи: 

„6) за појединачни транспорт 

експлозивних материја 
5.840ˮ. 

После тачке 6) додаје се тачка 6а), која гласи: 

„6а) за вишекратни транспорт 

експлозивних материја 
9.430ˮ. 

После тачке 10) додаје се тачка 11), која гласи: 

„11) за промену података у решењу из тачке 7) овог 

тарифног броја које захтева поновно утврђивање 

испуњености услова за издавање решења 

10.800ˮ. 

Члан 23. 

После Тарифног броја 47. додају се тарифни бр. 47а и 47б, који гласе: 

„Тарифни број 47а 

За решење о давању овлашћења за обављање послова 

заштите од експлозивних остатака рата (ЕОР) 
5.200 



За сагласност на процену ризика од катастрофа, односно на 

план заштите и спасавања 
13.020 

За решење о давању овлашћења привредном друштву и 

другом правном лицу за обављање послова израде процене 

ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања 

28.600 

За решење о давању овлашћења привредном друштву и 

другом правном лицу која израђују сопствене процене 

ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања за 

обављање послова израде процене ризика од катастрофа и 

плана заштите и спасавања 

10.000 

За решење о давању овлашћења привредном друштву и 

другом правном лицу за израду плана заштите од удеса 
28.600 

За решење о давању овлашћења привредном друштву и 

другом правном лицу која израђују сопствени план заштите 

од удеса, за израду плана заштите од удеса 

10.000 

За решење о давању овлашћења привредном друштву и 

другом правном лицу за организовање и спровођење обуке 

за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и 

спасавања 

28.600 

За сагласност за пројектну документацију за изградњу 

система за јавно узбуњивање 
12.630ˮ. 

Тарифни број 47б 

За решење о давању овлашћења за обављање 

послова организовања заштите од пожара у 

субјектима прве категорије угрожености од пожара 

50.000 

За решење о давању овлашћења за обављање 

послова организовања заштите од пожара у 

субјектима друге и треће категорије угрожености 

од пожара 

30.000ˮ. 

Члан 24. 

После Тарифног броја 49. додаје се Тарифни број 49а, који гласи: 

„Тарифни број 49а 

За давање података физичким лицима из евиденције министарства 

надлежног за унутрашње послове 
500 

НАПОМЕНА:  

Такса из овог тарифног броја плаћа се по појединачном захтеву за 

давање, односно достављање података из евиденције министарства 
 



надлежног за унутрашње послове, осим за податке из тарифног бр. 48. и 

49. овe тарифе.ˮ. 

Члан 25. 

У Тарифном броју 64. став 3. брише се. 

Члан 26. 

После Тарифног броја 64. додају се тарифни бр. 64а до 64и, који гласе: 

„Тарифни број 64а 

За преглед и узорковање у поступку контроле производње, 

унутрашњег промета и примене средстава за заштиту биља 
2.100 

За преглед и узорковање вагонских, камионских, контејнерских и 

бродских пошиљки до 10 тона, као и за авионске и денчане пошиљке 

до три колета у поступку контроле увоза, и то средстава за заштиту 

биља, активних супстанци, односно основних супстанци и 

претконцентрата за производњу средства за заштиту биља 

1.750 

За преглед, узорковање, испитивање, супер анализу узорака и 

потврдно испитивање узорака узетих у поступку контроле биља, 

биљних производа, прописаних објеката, земљишта, воде за 

наводњавање, хране и хране за животиње на остатке средстава за 

заштиту биља 

3.050 

За проверу испуњености услова ради издавања сертификата о 

поступању у складу са смерницама добре експерименталне праксе 
7.860 

За процену средства за заштиту биља ради регистрације 23.200 

За процену средства за заштиту биља ради продужења важења рока 

регистрације 
35.740 

За процену средства за заштиту биља ради измене, односно допуне 

решења о регистрацији 
23.200 

За измену, односно допуну решења о регистрацији средства за 

заштиту биља, када измена нема утицаја на здравље људи и животну 

средину 

4.290 

За признавање регистрације 56.200 

За процену ради примене средстава за заштиту биља за мале усеве и 

мање значајне намене 
23.200 

За процену средства за заштиту биља у поступку преиспитивања 

регистрације средства за заштиту биља 
11.220 



За процену средстава за заштиту биља ради издавања решења о 

дозволи за истраживање и развој 
5.280 

За процену података ради издавања решења о одобрењу ограничене 

и контролисане примене нерегистрованих средстава за заштиту биља 

или регистрованог средства за заштиту биља за примене које нису 

наведене у решењу о регистрацији 

17.820 

За проверу испуњености услова за издавање решења о одобрењу 

промета нарочито опасних средстава за заштиту биља 
8.190 

За проверу испуњености услова за издавање решења о одобрењу 

примене нарочито опасних средстава за заштиту биља 
8.190 

За проверу, преглед и узорковање средстава за заштиту биља којима 

је истекао рок употребе ради издавања решења о одобрењу њихове 

примене 

2.100 

НАПОМЕНА:  

Ако се преглед и узорковање одвијају државним празницима, током 

ноћи (од 22 часа до 6 часова идућег дана) и недељом, такса из ст. 1. и 

2. овог тарифног броја увећава се 100%. 

 

Износ из става 2. овог тарифног броја се за сваку наредну тону или 

колето увећава по тони, односно колету за 
140 

Износ из става 5. овог тарифног броја увећава се зависно од врсте 

процене која се врши и од броја активних супстанци у средству које 

се региструје, и то: 

 

1) за процену еквивалентности извора активне супстанце и процену 

физичких – хемијских особина и аналитичких метода, процену 

токсиколошких података и процену ефикасности и додатних 

података, са једном активном супстанцом увећава се по процени за 

40.000 

2) за процену изложености оператера, других присутних лица и 

пољопривредних радника, процену екотоксиколошких података, 

процену судбине и понашања у животној средини и процену 

остатака и изложености потрошача са једном активном супстанцом 

увећава се по процени за 

30.000 

3) за процену еквивалентности извора активне супстанце и процену 

физичких и хемијских особина и аналитичких метода за средство за 

заштиту биља које се додаје за сваку наредну активну супстанцу 

увећава се по процени за 

20.000 

4) за процену токсиколошких података, процену изложености 

оператера, других присутних лица и пољопривредних радника, 

процену остатака и изложености потрошача, процену судбине и 

10.000 



понашања у животној средини, процену екотоксиколошких података, 

за сваку наредну активну супстанцу увећава се по процени за 

5) за процену ефикасности и додатних података за сваку наредну 

активну супстанцу увећава се по процени за 
20.000 

Износ таксе из става 6. овог тарифног броја увећава се у зависности 

од врсте процене која се врши и од броја активних супстанци у 

средству које се региструје, и то: 

 

1) за процену физичких и хемијских особина и аналитичких метода, 

процену токсиколошких података, процену изложености оператера, 

других присутних лица и пољопривредних радника, процену 

остатака и изложености потрошача, процену судбине и понашања у 

животној средини, процену екотоксиколошких података, процену 

ефикасности и додатних података, са једном активном супстанцом 

увећава се по процени за 

20.000 

2) за процену физичких и хемијских особина и аналитичких метода, 

процену токсиколошких података, процену изложености оператера, 

других присутних лица и пољопривредних радника, процена 

остатака и изложености потрошача, процена судбине и понашања у 

животној средини, процена екотоксиколошких података, процена 

ефикасности и додатних података, за сваку наредну активну 

супстанцу увећава се по процени за 

10.000 

Укупан износ таксе из става 6. овог тарифног броја зависи од врсте 

процена које су извршене за свако конкретно средство за заштиту 

биља. 

 

Износ таксе из става 7. овог тарифног броја увећава се у зависности 

од врсте процене која се врши: 
 

1) за процену физичких и хемијских особина и аналитичких метода, 

процена токсиколошких података, процена изложености оператера, 

других присутних лица и пољопривредних радника, процена 

остатака и изложености потрошача, процена судбине и понашања у 

животној средини, процена екотоксиколошких података, увећава се 

по процени за 

10.000 

2) за процену ефикасности и додатних података увећава се за 20.000 

Износ таксе из става 9. овог тарифног броја увећава се зависно од 

врсте процене којa се врши, и то: 
 

1) за процену екотоксиколошких података увећава се за 10.000 

2) за процену ефикасности и додатних података увећава се за 20.000 



Износ таксе из става 10. овог тарифног броја увећава се зависно од 

врсте процене којa се врши, и то: 
 

1) за процену остатака и изложености потрошача увећава се за 10.000 

2) за процену ефикасности и додатних података увећава се за 20.000 

Износ таксе из става 11. овог тарифног броја за једну активну 

супстанцу увећава се зависно од врсте процене која се врши, и то: 
 

1) за процену еквивалентности извора активне супстанце увећава се 

за 
40.000 

2) за процену токсиколошких података, односно за процену 

екотоксиколошких података увећава се по процени за 
10.000 

3) за процену усклађености са добром пољопривредном праксом 

увећава се за 
20.000 

За сваку наредну активну супстанцу у средству за заштиту биља 

износ таксе из става 11. овог тарифног броја увећава се за износ из 

става 9. тач. 1) и 2) ове напомене. 

 

Тарифни број 64б 

За проверу испуњености услова за упис у регистар:  

1) промета средстава за заштиту биља на мало 3.900 

2) промета средстава за заштиту биља на велико 4.890 

3) пружаоца саветодавних услуга у области 

средстава за заштиту биља 
5.220 

4) пружаоца оперативних услуга у области 

средстава за заштиту биља 
7.860 

За проверу испуњености услова за обављање 

послова периодичног прегледа уређаја за примену 

средстава за заштиту биља 

7.860 

За штампање маркица за обележавање уређаја за 

примену средстава за заштиту биља 
60 

Тарифни број 64в 

За обуку и полагање стручних испита који се 

спроводе у области средстава за заштиту биља 
5.280 

За обуку и проверу знања ради издавања 

сертификата професионалног корисника који 

користи средства за заштиту биља 

2.640 

Тарифни број 64г 



По захтеву за извршен фитосанитарни преглед пошиљке биља, биљних 

производа и прописаних објеката приликом увоза, извоза и реекспорта, и то 

за: 

 

1) проверу документације по пошиљци 330 

2) проверу идентитета по пошиљци 330 

3) проверу здравственог стања пошиљке биља, биљних производа и 

прописаних објеката у зависности од врсте пошиљке, и то: 
 

(1) за вaгoнскe и кaмиoнскe пoшиљкe и зa пoшиљкe у кoнтejнeримa дo 10 

тoнa 
660 

(2) зa брoдскe пoшиљкe, по пошиљци тежине до 10 тона 660 

(3) зa дeнчaнe и aвиoнскe пoшиљкe дo три кoлeтa 660 

(4) зa пoштaнскe пoшиљкe дo 10 килoгрaмa 330 

(5) зa пoшиљкe дo 10 килoгрaмa кoje путници и oсoбљe прeвoзних срeдстaвa 

нoсe сa сoбoм 
330 

(6) зa пoшиљкe дрвeтa (трупцe, рeзaну грaђу, jaмскo дрвo, рaзнe врстe 

прeрaђeвинa oд дрвeтa и сл.) до 11 метара кубних, односно до 11 прoстoрних 

мeтaра пoшиљкe цeлулoзнoг и oгрeвнoг дрвeтa по пошиљци 

660 

(7) зa прeглeд oстaткa тoвaрa биљнoг пoрeклa пoслe чишћeњa брoдa, oднoснo 

шлeпa, пo jeднoм брoду, oднoснo шлeпу 
660 

НАПОМЕНА:  

За фитосанитарне прегледе пошиљки приликом увоза, извоза и реекспорта 

плаћа се такса за проверу документације, проверу идентитета и проверу 

здравственог стања пошиљке. 

 

Такса из овог тарифног броја не садржи износ лабораторијског тестирања 

узорака биља, биљних производа и прописаних објеката. 
 

Када се у међународном промету фитосанитарни преглед обавља на месту 

утовара, висина таксе за извршени фитосанитарни преглед пошиљака у 

међународном промету увећава се за 

990 

Висинa таксе зa извршeни фитосанитарни прeглeд и кoнтрoлу сoртнoсти и 

квaлитeтa сeмeнa, рaсaдa и сaднoг мaтeриjaлa приликом увоза увeћaвa сe зa 

100% oд висинe таксе утврђeнe у овом тарифном броју. 

 

Зa прaзну aмбaлaжу биљнoг пoрeклa кoja сe врaћa у Рeпублику Србиjу, a 

служилa je зa oтпрeмaњe пoшиљaкa биљa, плaћa сe 50% oд висинe таксе 

утврђeнe у овом тарифном броју. 

 



За фитосанитарни преглед амбалаже и робе приликом увоза и у 

међународном промету која не подлеже обавезном фитосанитарном 

прегледу плаћа се такса за фитосанитарни преглед пошиљака из овог 

тарифног броја. 

 

Зa извршeни фитосанитарни прeглeд пoшиљкe кoja сaдржи вeћи брoj врстa 

биљa такса сe плаћа прeмa врсти биљa кoja je нajвишe зaступљeнa у 

пoшиљци и висини таксе утврђеној за ту врсту биља, a зa oстaлe врстe биљa 

такса се увећава за свaку врсту, за највише до 20 врста приликом извоза, 

осим за мaлe пoштaнскe пoшиљкe из тачке 3) подтачка (7) овог тарифног 

броја 

330 

Висинa таксе зa фитосанитарни прeглeд пoшиљaкa кojи сe врши у тoку нoћи 

(од 22 часа до 6 часова идућег дана), нeдeљoм и у дaнe држaвних прaзникa 

увeћaвa сe зa 100% oд висинe таксе утврђене у овом тарифном броју. 

 

Зa свaки чaс чeкaњa фитoсaнитaрног инспeктoра због неблaгoврeмeне 

припрeме пoшиљака зa прeглeд приликом увоза и у међународном промету, 

након упућеног пoзива за прeглeд пoшиљке 

1.980 

Зa пoшиљкe нaмeњeнe пoтрeбaмa спeциjaлизoвaних oргaнизaциja 

Уjeдињeних нaциja, кao и пoтрeбaмa хумaнитaрних oргaнизaциja, такса зa 

прeглeд приликом увоза и у међународном промету нe нaплaћуje се. 

 

Зa вaгoнскe и кaмиoнскe пoшиљкe и зa пoшиљкe у кoнтejнeримa преко 10 

тона, износ из тачке 3) подтачка (1) овог тарифног броја увећава се зa свaку 

слeдeћу тoну, oднoснo зaпoчeту тoну за 

60 

За бродске пошиљке преко 10 тона, износ из тачке 3) подтачка (2) овог 

тарифног броја увећава се по тони за 
60 

Зa дeнчaнe и aвиoнскe пoшиљкe преко три кoлeтa, износ из тачке 3) подтачка 

(3) овог тарифног броја увећава се по колету за 
60 

Зa пoштaнскe пoшиљкe преко 10 килoгрaмa, износ из тачке 3) подтачка (4) 

овог тарифног броја увећава се по килограму за 
60 

Зa пoшиљкe кoje путници и oсoбљe прeвoзних срeдстaвa нoсe сa сoбoм преко 

10 килoгрaмa, износ из тачке 3) подтачка (5) овог тарифног броја увећава се 

за сваких започетих 10 килограма за 

60 

Зa пoшиљкe дрвeтa (трупцe, рeзaну грaђу, jaмскo дрвo, рaзнe врстe 

прeрaђeвинa oд дрвeтa и сл.) преко 11 метара кубних, односно преко 11 

прoстoрних мeтaра пoшиљкe цeлулoзнoг и oгрeвнoг дрвeтa износ из тачке 3) 

подтачка (6) овог тарифног броја увећава се по кубном мeтру, oднoснo по 

прoстoрном мeтру пoшиљкe цeлулoзнoг и oгрeвнoг дрвeтa за 

60 

Тарифни број 64д 



За издавање фитосертификата 660 

За издавање фитосертификата за 

реекспорт 
660 

За издавање биљног пасоша 660 

Тарифни број 64ђ 

За извршен фитосанитарни преглед биља, биљних 

производа и прописаних објеката у производњи, доради, 

преради, складиштењу и промету ради издавања биљног 

пасоша 

2.640 

За извршене фитосанитарне прегледе ради уписа у 

фиторегистар 
2.640 

За утврђивање услова ради уписа у регистар пружалаца 

услуга 
2.640 

Тарифни број 64е 

За дозволу за издавање биљног пасоша 2.640 

За коришћење ознаке ISPM 15 2.640 

За обуку у вези са издавањем биљног пасоша и 

издавање уверења о завршеној обуци за издавање 

биљног пасоша 

5.610 

Тарифни број 64ж 

За поднету пријаву за здравствени преглед матичњака врба и 

топола и објеката за производњу селекционисаног, 

квалификованог и тестираног шумског семена за текућу годину, и 

то за: 

 

1) објекте удаљене до 100 km од Београда, односно за подручје 

АП Војводине од Новог Сада 
3.000 

2) објекте удаљене од 101 до 200 km од Београда, односно за 

подручје АП Војводине од Новог Сада 
4.000 

3) објекте удаљене преко 200 km од Београда, односно за подручје 

АП Војводине од Новог Сада 
5.000 

Тарифни број 64з 

За поднету пријаву за здравствени преглед објеката за 

производњу садног материјала шумског и украсног дрвећа и 

жбуња за текућу годину, и то за: 

 



1) објекте удаљене до 100 km од Београда, односно за подручје 

АП Војводине од Новог Сада 
10.000 

2) објекте удаљене од 101 до 200 km од Београда, односно за 

подручје АП Војводине од Новог Сада 
13.000 

3) објекте удаљене преко 200 km од Београда, односно за 

подручје АП Војводине од Новог Сада 
15.000 

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) 

1.500 

2) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета за следеће групе 

производа: шећерна репа; уљано семе; воће и поврће; пекарски квасац; 

прашак за пециво и прашак за пудинг; пиво 

10.000 

3) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета следећих група 

производа: етил алкохол, ферментисан; сирће; сирћетна киселина 

прехрамбеног квалитета; алкохолна пића 

11.000 

4) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета следећих група 

производа: хмељ и производи од хмеља; сирова кафа и сирова кафа без 

кофеина; сирово уље; маслиново уље, јестиво и уље комине маслине; 

освежавајућа безалкохолна пића; вино 

12.500 

5) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета следећих група 

производа: шећер за људску употребу; беланчевинасти производи и 

мешавине беланчевинастих производа за прехрамбену индустрију; 

производи од скроба; бомбонски производи; печурке (јестиве) и производе 

од печурки; производи од воћа и поврћа; вoћни џeмoви, екстра џемови, 

жeлeи, екстра желеи, мaрмeлaде, желе мармеладе, домаће мармеладе, 

зaслaђeни кeстeн пирeи, пекмези и сродни производи (намази од воћа и 

поврћа, пасте од воћа, пасте од поврћа, термостабилни филови од воћа и 

поврћа за прехрамбену индустрију, намаз од леблебија − хумус, кикирики 

бутер, надев од мака и слично); производи од кафе без додатог млека и 

шећера (пржена кафа и екстракти од кафе), сурогати кафе и екстракти 

сурогата кафе и њихови производи без додатог млека и шећера; супе, 

сосови, додаци јелима и сродни производи (запршке, смеше за прехрамбене 

производе и слични производи) са поврћем; сенф; јестива биљна уља и 

масти, маргарин и други масни намази, мајонез и сродни производи; воћни 

сокови, концентрисани воћни сокови, воћни сокови у праху (дехидрирани 

воћни сокови), воћни нектари и сродни производи 

16.000 



6) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета за групе 

производа: жита, млински производи, пекарски производи и тестенине; 

фини пекарски производи, жита за доручак и снек производи; чај, биљни 

чај и њихови производи; зачини; супе, сосови, додаци јелима и сродни 

производи (запршке, смеше за прехрамбене производе и слични производи) 

са печуркама; скроб; какао – производи, чоколадни производи, производи 

слични чоколади и крем – производи; храна за животиње биљног порекла 

19.500 

7) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета за следеће групе 

производа: млечна чоколада (са или без пуњења); производи од кафе са 

додатком млека и шећера − сродни производи (капућино и остали 

производи), производи од кафе са додатком млека и шећера (пржена кафа и 

екстракти од кафе), сурогати кафе и екстракти сурогата кафе и њихови 

производи са додатком млека и шећера; супе, сосови, додаци јелима и 

сродни производи (запршке, смеше за прехрамбене производе и слични 

производи) са месом 

25.500 

8) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета осталих 

пољопривредних и прехрамбених производа, као што су: клице (спремне за 

конзумирање), бамбусови изданци, језгра кајсије, језгра брескве, 

укључујући нектарину, језгра шљиве, пињоле, воћни чипс, нискоалкохолна 

пића, кокосово брашно, кокосово млеко, кокосова вода, кокосов (палмин) 

шећер, копра (осушено језгро кокоса), сок дрвета брезе, сируп од јавора, 

смрзнуте махуне соје, паста од соје, тофу сир, напици од соје, љуспице и 

комадићи од соје, полуготова јела, биљна влакна (инулинска влакна и 

остала влакна), лист винове лозе (у свим облицима) и остали 

пољопривредни и прехрамбени производи који нису поменути на другом 

месту 

16.000 

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%. 

За групе производа из тачке 2) овог тарифног броја испитују се параметри 

безбедности: остаци пестицида и тешки метали. Код пива, прашка за 

пециво и пекарског квасца врше се и микробиолошка испитивања. Само за 

 

резано – претходно исечено воће и поврће спремно за конзумирање 

испитује се Salmonella и E. сoli. 
 



За групе производа из тачке 3) овог тарифног броја испитују се тешки 

метали, а микробиолошка испитивања само код сирћета. 

За групе производа из тачке 4) овог тарифног броја испитују се параметри 

безбедности: остаци пестицида и тешки метали. Микотоксини, тј. 

охратоксин А се испитује само код вина. Микробиолошка испитивања се 

врше за групе производа: хмељ и производи од хмеља; сирово уље; 

маслиново уље, јестиво и уље комине маслине; освежавајућа безалкохолна 

пића. 

За групе производа из тачке 5) овог тарифног броја испитују се тешки 

метали. Остаци пестицида испитују се само код бомбона са воћним 

пуњењем. Микотоксини испитују се код: драже бомбона са језгром 

лешника, кафе и цереалија; производа од кафе без додатог млека и шећера, 

сурогата кафе и екстракта сурогата кафе и њихових производа без додатог 

млека и шећера; супа, сосова, додатака јелима и сродним производима. 

Микробиолошка испитивања се врше код воћних сокова, концентрисаних 

воћних сокова, воћних сокова у праху (дехидрирани воћни сокови), воћних 

нектара и сродних производа, при чему се код непастеризованих сокова од 

воћа (спремних за конзумирање) микробиолошка испитивања односе на 

испитивање Salmonella и E. сoli. 

 

За групе производа из тач. 6)−8) овог тарифног броја испитују се параметри 

безбедности: остаци пестицида, тешки метали, микотоксини, 

микробиолошка испитивања.”. 

 

Члан 27. 

Тарифни број 65. мења се и гласи: 

„Тарифни број 65. 

За решење по захтеву о испуњености ветеринарско-

санитарних услова, односно општих и посебних услова 

у објектима у којима се обавља ветеринарска делатност 

9.990ˮ. 

Члан 28. 

У Тарифном броју 66. став 2. брише се. 

Члан 29. 

У Тарифном броју 67. став 1. мења се и гласи: 

„За решење по захтеву за утврђивање 

испуњености ветеринарско-санитарних услова 

у објектима, за: 

 

1) узгој и држање животиња (фарме) 4.220 



2) клање животиња, обраду, прераду и 

ускладиштење производа животињског 

порекла: 

 

(1) већег обима производње (индустријски) 25.270 

(2) мањег обима производње (занатски) 12.630 

(3) објекти (просторије) у домаћинству 4.220 

3) продају животиња (сточне пијаце, откупна 

места и сабирни центри) 
25.270 

4) продају производа животињског порекла 

ван пословних просторија (зелене пијаце, 

вашари) 

25.270 

5) сакупљање, прераду и уништавање 

споредних производа животињског порекла 
12.630 

6) производњу и промет хране за животиње 12.630”. 

У ставу 2. после речи: „центрима за репродукцију и вештачко осемењавањеˮ додају се 

запета и реч: „лабораторијамаˮ. 

Члан 30. 

Тарифни број 77. мења се и гласи: 

„Тарифни број 77. 

За решења по захтеву за одређивање карантина за 

увезене животиње, јаја за приплод и репродуктивни 

материјал 

4.220 

За измену, односно допуну решења о одређивању 

карантина за увезене животиње, јаја за приплод и 

репродуктивни материјал 

780”. 

Члан 31. 

После Тарифног броја 78. додају се тарифни бр. 78а−78з, који гласе: 

„Тарифни број 78а 

За контролу производње семена пољопривредног биља и 

здравствени преглед усева и објекта за производњу семена 

по захтеву, за сваки започети хектар, и то за: 

 

1) стрна жита 720 

2) семенски кукуруз 3.000 

3) семенски сунцокрет 1.640 



4) шећерну репу 3.780 

5) луцерку 1.050 

6) соју, уљану репицу, грашaк, детелину и остало крмно 

биље 
840 

7) дуван, поврће, лековито и ароматично и остало биље 2.400 

8) кромпир 7.200 

Тарифни број 78б 

По захтеву за издавање уверења о признавању семенског 

усева, за сваки започети хектар признатог семенског 

усева, и то за: 

 

1) стрна жита 720 

2) семенски кукуруз 3.000 

3) семенски сунцокрет 1.640 

4) шећерну репу 3.780 

5) луцерку 1.050 

6) соју, уљану репицу, грашaк, детелину и остало крмно 

биље 
840 

7) дуван, поврће, лековито и ароматично и остало биље 2.400 

8) кромпир 7.200 

Тарифни број 78в 

За подношење пријаве за производњу садног материјала воћака и винове 

лозе и здравствени преглед објекта за производњу садног материјала, и то 

за: 

 

1) воћне саднице 240 

2) лозне калемове 90 

3) подлоге (сејанце и младице) 30 

4) матична стабла воћака 450 

5) матична стабла чокота (за лозне подлоге и виоке) 150 

6) матичне жбунове воћне вегетативне подлоге 90 

7) матичне засаде купине, рибизле, боровнице, изданке леске и 

облачинске вишње 
1.800 

8) матичне засаде малине 6.600 



9) матичне засаде јагоде 4.950 

10) контејнерску производњу 210 

НАПОМЕНА:  

Такса за подношење пријаве за производњу и здравствени преглед објекта 

за производњу садног материјала воћних садница, подлога, лозних 

калемова и за контејнерску производњу, исказана је по свакој пријави и за 

количину до 1.000 комада, а за сваки комад преко износ се увећава за 

0,1% по сваком комаду, у односу на износе из тач. 1)−3) и 10) овог 

тарифног броја. 

 

Такса за подношење пријаве за производњу и здравствени преглед објекта 

за производњу садног материјала матичних стабала воћака исказана је по 

свакој пријави и за количину до 10 комада, а за сваки комад преко износ 

се увећава за 6,7% по сваком комаду, у односу на износ из тачке 4) овог 

тарифног броја. 

 

Такса за подношење пријаве за производњу и здравствени преглед објекта 

за производњу садног материјала матичних стабала чокота (за лозне 

подлоге и виоке) и матичних жбунова (воћне вегетативне подлоге) 

исказана је по свакој пријави и за количину до 100 комада, а за сваки 

комад преко износ се увећава за 1% по сваком комаду, у односу на износ 

из тач. 5) и 6) овог тарифног броја. 

 

Такса за подношење пријаве за производњу и здравствени преглед објекта 

за производњу садног материјала матичних засада купине, рибизле, 

боровнице, изданке леске и облачинске вишње, исказана је по свакој 

пријави за површину до 1 хектара, а за површину преко износ се увећава 

25% за сваки започети хектар у односу на износ из тачке 7) овог тарифног 

броја. 

 

Такса за подношење пријаве за производњу и здравствени преглед објекта 

за производњу садног материјала малине и јагоде, исказана је по захтеву 

за површину до 1 хектара, а за површину преко износ се увећава 10% за 

сваки започети хектар у односу на износе из тач. 8) и 9) овог тарифног 

броја. 

 

Тарифни број 78г 

По захтеву за издавање сертификата о производњи садног материјала 

воћака и винове лозе, и то за: 
 

1) воћне саднице 720 

2) лозне калемове 270 

3) подлоге (сејанице и младице) 90 



4) матична стабла воћака 1.350 

5) матична стабла чокота (за лозне подлоге и виоке) 450 

6) матичне жбунове воћне вегетативне подлоге 270 

7) матичне засаде купине, рибизле, боровнице, изданке леске и 

облачинске вишње 
5.400 

8) матичне засаде малине 19.800 

9) матичне засаде јагоде 14.850 

10) контејнерску производњу 630 

НАПОМЕНА:  

Такса за издавање сертификата о производњи садног материјала воћних 

садница, подлога, лозних калемова и за контејнерску производњу, 

исказана је по сваком захтеву и за количину до 1.000 комада, а за сваки 

комад преко износ се увећава за 0,1% по сваком комаду, у односу на 

износе из тач. 1)−3) и 10) овог тарифног броја. 

 

Такса за издавање сертификата о производњи садног материјала 

матичних стабала воћака исказана је по сваком захтеву и за количину 

до 10 комада, а за сваки комад преко износ се увећава за 6,7% по сваком 

комаду, у односу на износ из тачке 4) овог тарифног броја. 

 

Такса за издавање сертификата о производњи садног материјала 

матичних стабала чокота (за лозне подлоге и виоке) и матичних 

жбунова (воћне вегетативне подлоге) исказана је по сваком захтеву и за 

количину до 100 комада, а за сваки комад преко износ се увећава за 1% 

по сваком комаду, у односу на износ из тач. 5) и 6) овог тарифног броја. 

 

Такса за издавање сертификата о производњи садног материјала 

матичних засада купине, рибизле, боровнице, изданке леске и 

облачинске вишње, исказана је по захтеву за површину до 1 хектара, а 

за површину преко износ се увећава 25% за сваки започети хектар у 

односу на износ из тачке 7) овог тарифног броја. 

 

Такса за издавање сертификата о производњи садног материјала малине 

и јагоде, исказана је по захтеву за површину до 1 хектара, а за 

површину преко износ се увећава 10% за сваки започети хектар у 

односу на износе из тач. 8) и 9) овог тарифног броја. 

 

Тарифни број 78д 

По захтеву за вршење контроле садног материјала ружа и здравствени 

преглед објекта за производњу садног материјала ружа, и то за: 
 

1) матичне жбунове ружа за производњу семена 400 



2) садницe ружа 120 

3) сејанице ружа 30 

НАПОМЕНА:  

Такса по захтеву за вршење контроле производње и здравствени преглед 

објекта за производњу матичних жбунова ружа за производњу семена 

исказана је по сваком захтеву и за количину до 10 комада, а за сваки комад 

преко износ се увећава за 10% по сваком комаду, у односу на износ из тачке 

1) овог тарифног броја. 

 

Такса по захтеву за вршење контроле производње и здравствени преглед 

објекта за производњу садница ружа и контролу производње сејанаца 

исказана је по сваком захтеву и за количину до 1.000 комада, а за сваки 

комад преко износ се увећава за 0,1% по сваком комаду, у односу на износ 

из тач. 2) и 3) овог тарифног броја. 

 

Тарифни број 78ђ 

По захтеву за издавање уверења о производњи репродукционог садног 

материјала ружа, и то за: 
 

1) матичне жбунове ружа за производњу семена 800 

2) садницe ружа 360 

3) сејанице ружа 90 

НАПОМЕНА:  

Такса за издавање уверења о производњи репродукционог садног 

материјала матичних жбунова ружа за производњу семена исказана је по 

сваком захтеву и за количину до 10 комада, а за сваки комад преко износ се 

увећава за 10% по сваком комаду, у односу на износ из тачке 1) овог 

тарифног броја. 

 

Такса за издавање уверења о производњи репродукционог садног 

материјала садница ружа и сејанаца ружа исказана је по сваком захтеву и за 

количину до 1.000 комада, а за сваки комад преко износ се увећава за 0,1% 

по сваком комаду, у односу на износ из тач. 2) и 3) овог тарифног броја. 

 

Тарифни број 78е 

За подношење пријаве за контролу производње семена и садног 

материјала шумског дрвећа по захтеву за један објекат за текућу 

годину, до 100 km удаљености од Београда или Новог Сада, и то 

за: 

 

1) матичне засаде врбе и тополе и шумско семе 1.500 



2) садни материјал врбе и тополе 10.000 

3) садни материјал осталог шумског дрвећа 5.000 

НАПОМЕНА:  

Такса из овог тарифног броја увећава се за сваки објекат на 

удаљености већој од 100 km од Београда или Новог Сада за 5 

динара по сваком километру. 

 

Тарифни број 78ж 

За разврставања средстава за исхрану биља у одређену врсту и тип 

у поступку уписа у регистар средстава за исхрану биља и обнову 

уписа у регистар средстава за исхрану биља 

19.900 

За измене и допуне решења о упису у регистар средстава за 

исхрану биља 
5.280 

За проверу испуњености услова за обављање промета средства за 

исхрану биља и оплемењивача земљишта: 
 

1) на мало 3.570 

2) на велико 4.230 

3) за увоз 3.570 

За преглед и узорковања у поступку контроле производње, промета 

и примене средстава за исхрану биља 
2.100 

За преглед пошиљки средстава за исхрану биља и сировина за 

производњу средства за исхрану биља приликом увоза 
1.750 

НАПОМЕНА:  

Износи такси из овог тарифног броја су утврђени за вагонске, 

камионске, контејнерске и бродске пошиљке до 10 тона и за 

авионске и денчане пошиљке до три колета. За сваку наредну тону 

или колето додаје се износ од 60 динара по тони, односно колету. 

 

Укупан износ после обрачуна тонаже пошиљке се увећава 100% 

ако се преглед и узорковање одвијају државним празницима, током 

ноћи (од 22 часа до 6 часова идућег дана) и недељом. 

 

Тарифни број 78з 

За захтев за додељивање права оплемењивача биљне сорте 7.000 

За захтев за упис преноса права у регистар пренесених права 

оплемењивача, односно за упис уговора о лиценци у регистар 

уговора о лиценци 

2.800 



За захтев за издавање обавезне лиценце 5.000 

За захтев за продужење трајања обавезне лиценце 5.000 

За захтев за оглашавање права оплемењивача ништавим 5.000 

НАПОМЕНА:  

Ако је подносилац захтева за додељивање права оплемењивача 

биљне сорте, физичко лице, такса из овог тарифног броја, 

умањује се за 50%.ˮ. 

 

Члан 32. 

Назив главе XIII. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ 

РАЗВОЈА, мења се и гласи: 

„XIII. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ТРГОВИНЕ И ПРИВРЕДЕˮ. 

Члан 33. 

Тарифни број 93. мења се и гласи: 

„Тарифни број 93. 

За решење по захтеву за дозволу за извоз робе 12.720 

За решење по захтеву за извоз робе мале вредности до 200 

EUR, у динарској противвредности за сопствене потребе 
1.550 

За решење по захтеву за дозволу за увоз робе 12.720 

За решење по захтеву за увоз робе мале вредности до 200 

EUR, у динарској противвредности за сопствене потребе 
1.550 

За решење по захтеву за доделу квоте за извоз робе 12.720 

За решење по захтеву за доделу квоте за увоз робе 12.720 

За потврду о крајњем кориснику при увозу робе (спортског 

и ловачког оружја, делова и муниције и репродукционог 

материјала за њихову производњу, експлозивних материјала 

и пиротехничких средстава) 

7.940”. 

Члан 34. 

Тарифни број 95. мења се и гласи: 

„Тарифни број 95. 

За списе и радње који се врше у складу са прописима којима се уређује 

метрологија, и то: 
 

1) за захтев за овлашћивање за обављање послова оверавања мерила 3.000 



2) за решење које се доноси по захтеву за овлашћивање за обављање 

послова оверавања мерила 
15.000 

3) за коришћење капацитета дирекције надлежне за мере и драгоцене 

метале у вези са пословима оверавања од стране овлашћених тела 

годишње 

5.000 

4) за захтев за обнављање решења којим је привредни субјект и друго 

правно лице овлашћено за обављање послова оверавања мерила 
3.000 

5) за решење које се доноси по захтеву за обнављање решења којим је 

привредни субјект и друго правно лице овлашћено за обављање послова 

оверавања мерила 

5.000 

6) за захтев за измену решења за овлашћивање за обављање послова 

оверавања мерила 
3.000 

7) за решење о измени решења за овлашћивање за обављање послова 

оверавања мерила 
5.000 

8) за захтев за признавање еталона одређене величине за национални 

еталон те величине и именовање носиоца националног еталона 
3.000 

9) за одлуку која се доноси по захтеву за признавање еталона одређене 

величине за национални еталон те величине и именовање носиоца 

националног еталона 

15.000 

10) за полагање стручног испита за обављање послова оверавања мерила 8.400 

11) за полагање стручног испита за обављање послова оверавања мерила 

– допунски и поновни испит 
5.500 

За спровођење оверавања мерила и друге радње које обавља дирекција 

надлежна за мере и драгоцене метале у складу са прописима којима се 

уређује метрологија, и то: 

 

1) за спровођење оверавања мерила дужине:  

(1) за мерила дужине опште намене:  

– мерни лењири, сложива мерила дужине, метри за текстил, мерне летве 

за мерење нивоа течности, односно празног простора у резервоарима 
400 

– мерне траке са или без виска 800 

(2) за машине за мерење дужине жице и кабла 1.200 

(3) за аутоматска мерила нивоа течности 2.500 

2) За спровођење оверавања мерила запремине течности и гаса:  

(1) за мерила запремине течности:  



– угоститељске посуде и мерне боце (100 ком.) 500 

– цистерне до 20 m3 запремине 6.000 

– цистерне преко 20 m3 запремине 8.000 

– резервоари до 5 m3 запремине 10.000 

– резервоари од 6 m3 до 50 m3 запремине 20.000 

– резервоари од 51 m3 до 100 m3 запремине 40.000 

– резервоари од 101 m3 до 500 m3 запремине 60.000 

– резервоари од 501 m3 до 1.000 m3 запремине 90.000 

– резервоари преко 1.000 m3 140.000 

– млекомери 800 

– лактофризи 3.000 

(2) за водомере за хладну воду  

– до 10 m3/h 300 

– од 11 m3/h до 50 m3/h 400 

– од 51 m3/h до 100 m3/h 600 

– од 101 m3/h до 200 m3/h 1.000 

– од 201 m3/h до 500 m3/h 2.500 

– преко 500 m3/h 3.500 

(3) за водомере за топлу воду  

– до 10 m3/h 450 

– од 11 m3/h до 50 m3/h 600 

– од 51 m3/h до 100 m3/h 900 

– од 101 m3/h до 200 m3/h 1.500 

– од 201 m3/h до 500 m3/h 3.800 

– преко 500 m3/h 5.300 

(4) за мерне системе за непрекидно и динамичко мерење количине 

течности које нису вода 
 

– уређаји за точење горива који није течни нафтни гас – справе, по 

точионом месту 
1.700 



– уређаји за точење течног нафтног гаса под притиском, по точионом 

месту 
4.800 

– мерни системи на цевоводима 10.000 

– мерни системи за млеко 8.000 

– мерни системи за пиво и друга пенушава пића 8.000 

– мерни системи за утовар/истовар бродова и железничких и друмских 

цистерни 
15.000 

– мерни системи на друмским цистернама за течности ниске вискозности 

(мање од 20 mPa•s) 
8.000 

– мерни системи за допуну ваздухоплова горивом 10.000 

– мерни системи за течне гасове под притиском мерене на температури 

једнакој или вишe од – 10 °C 
10.000 

– мерни системи који обично припадају класи 0,3 или 0,5, али се користе 

за течности: чија је температура нижа од – 10 °C или виша од 50 °C, чија 

је динамичка вискозност виша од 1.000 mPa•s и чији запремински 

максимални проток није већи од 20 l/h 

10.000 

– мерни системи за течни угљен-диоскид 8.000 

– мерни системи за течне гасове под притиском мерене на температури 

нижој од – 10 °C (осим криогених течности) 
10.000 

– мерни системи за криогене течности (температуре ниже од – 153 °C) 12.000 

– мерни системи за компримована гасовита горива за возила по точионом 

месту 
4.800 

(5) за мерила за континуирано и динамичко мерење количине течности 

које нису вода 
 

– проточна мерила запремине течности са посредним начином мерења 8.500 

– проточна мерила запремине за разне течности са непосредним мерењем 

запремине 
8.000 

(6) мерни системи за статичко мерење количине течности које нису вода 8.000 

(7) за гасомере  

– гасомери са меховима до 10 m3/h 500 

– гасомери са меховима преко 10 m3/h 1.000 

– гасомери са ротационим клиповима до G – 160 2.000 

– гасомери са ротационим клиповима преко G – 160 3.000 



– гасомери са турбином до G – 160 2.000 

– гасомери са турбином од G – 250 до G – 650 3.000 

– гасомери са турбином од G – 1.000 до G – 2.500 5.000 

– гасомери са турбином од G – 4.000 до G – 6.500 10.000 

– ултразвучни гасомери до 10 m3/h 3. 

– уређаји за конверзију запремине према температури 1.000 

– уређаји за конверзију запремине према температури и притиску 2.000 

(8) за мерне бленде 8.000 

3) за спровођење оверавања мерила масе:  

(1) за тегове:  

– класе тачности М2 120 

– класе тачности М1 до 50 kg 180 

– класе тачности М1 преко 50 kg 800 

– класе тачности F2 360 

(2) за неаутоматске ваге:  

– класе тачности (I) 2.400 

– класе тачности (II) 1.700 

– класе тачности (III) и (IIII) до 20 kg 1.100 

– класе тачности (III) и (IIII) од 21 kg до 500 kg 1.700 

– класе тачности (III) и (IIII) од 501 kg до 5.000 kg 3.400 

– класе тачности (III) и (IIII) од 5.001 kg до 20.000 kg 5.800 

– класе тачности (III) и (IIII) од 20.001 kg до 50.000 kg 8.600 

– класе тачности (III) и (IIII) преко 50.000 kg 17.300 

(3) за аутоматске ваге  

– за појединачно мерење 6.500 

– дозирне до 50 kg 4.300 

– дозирне од 51 kg до 500 kg 6.500 

– дозирне преко 500 kg 9.000 

– са сабирањем дисконтинуираних резултата мерења до 50 kg 4.300 



– са сабирањем дисконтинуираних резултата мерења од 51 kg до 500 kg 6.500 

– са сабирањем дисконтинуираних резултата мерења преко 500 kg 9.000 

– са сабирањем континуираних резултата мерења (ваге на траци) 10.600 

– за мерење масе шинских возила у покрету 17.300 

– за мерење масе друмских возила у покрету 17.300 

4) за спровођење оверавања мерила за мерење силе кочења код моторних 

возила 
6.000 

5) за спровођење оверавања мерила притиска:  

(1) манометри за мерење крвног притиска – механички 600 

(2) манометри за мерење крвног притиска – електронски 600 

(3) манометри за мерење притиска у пнеуматицима 600 

6) за спровођење оверавања мерила густине  

(1) ареометри 1.000 

(2) ареометри специјалне намене 1.000 

(3) електронска мерила густине течности 2.900 

7) за спровођење оверавања мерила концентрације (садржаја)  

(1) алкохолометри 1.000 

(2) рефрактометри који се користе у промету роба и услуга 3.400 

(3) етилометри 650 

(4) анализатори издувних гасова 1.300 

(5) влагомери за зрна житарица и семенке уљарица 4.300 

(6) анализатори за мерење садржаја протеина у житу 4.300 

8) за спровођење оверавања мерила температуре:  

(1) медицински термометри – стаклени 250 

(2) медицински термометри – електрични 400 

9) за спровођење оверавања мерила електричних величина:  

(1) струјни мерни трансформатори називни напон до 3,6 kV 570 

(2) струјни мерни трансформатори називни напон преко 3,6 kV по опсегу 1.600 

(3) напонски мерни трансформатори по опсегу 1.600 



(4) индукциона бројила класе тачности А, 2 и 3 – монофазно бројило 200 

(5) индукциона бројила класе тачности А, 2 и 3 – трофазно бројило 300 

(6) индукциона бројила класе тачности B, 0,5 и 1 – трофазно бројило 800 

(7) електронска бројила класе тачности A, 2 и 3 – монофазно бројило 200 

(8) електронска бројила класе тачности A, 2 и 3 – трофазно бројило 430 

(9) електронска бројила класе тачности B и 1 – монофазно бројило 350 

(10) електронска бројила класе тачности B и 1 – трофазно бројило 500 

(11) електронска бројила класе тачности C, 0,2 S и 0,5 S – монофазно 

бројило 
500 

(12) електронска бројила класе тачности C, 0,2 S и 0,5 S – трофазно 

бројило 
1.100 

(13) електронска бројила активне и реактивне електричне енергије у 

истом кућишту, и то активне електричне енергије класе тачности C, 0,2 S 

и 0,5 S и реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3 

2.000 

(14) електронска бројила активне и реактивне електричне енергије у 

истом кућишту, и то активне електричне енергије класе тачности B и 1 и 

реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3 

900 

(15) електронска бројила активне и реактивне електричне енергије у 

истом кућишту, и то активне електричне енергије класе тачности А и 2, и 

реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3 

500 

10) за спровођење оверавања мерила из области јонизујућих зрачења  

(1) дозиметри који се користе у функцији заштите здравља 4.000 

(2) детектори јонизујућег зрачења који се користе у функцији заштите 

здравља и опште безбедности и заштите животне средине 
4.000 

11) за спровођење оверавања мерила из области фотометрије и 

радиометрије: 
 

(1) уређаји за проверу великог и обореног светала на возилу (реглоскопи) 5.000 

(2) опaциметри 5.000 

12) за спровођење оверавања мерила специјалних намена  

(1) таксиметри 1.000 

(2) мерила брзине возила у саобраћају 13.000 

(3) мерила топлотне енергије у комплету 4.000 



(4) мерила топлотне енергије – комбиновано мерило – сензор протока 2.000 

(5) мерила топлотне енергије – комбиновано мерило – рачунска јединица 1.000 

(6) мерила топлотне енергије – комбиновано мерило – пар температурних 

сензора 
1.000 

За спровођење сертификовања референтних материјала – раствор етанола 

у води, у боцама запремине 1 l 
1.400 

За гласило дирекције надлежне за мере и драгоцене метале на годишњем 

нивоу 
5.000 

За гласило дирекције надлежне за мере и драгоцене метале по сваком 

броју 
1.680 

За жигове у облику налепнице по комаду 120 

За коришћење жигова за овлашћена тела по комаду на годишњем нивоу 5.000 

За спровођење: метролошке експертизе, испитивања и одобрења типа 

мерила, оцене усаглашености за мерила и неаутоматске ваге, 

испитивања, ванредна испитивања, односно оцена усаглашености 

претходно упакованих производа, ванредног прегледа мерила у 

употреби, оверавања на основу резултата из уверења о еталонирању 

издатих од стране акредитованих лабораторија, еталонирања, 

испитивање и спровођење међулабораторијских поређења, еталонирања 

референтних материјала, утврђивања испуњености услова произвођача 

мерила за оцењивање усаглашености са типом на основу обезбеђења 

квалитета процеса производње, утврђивања испуњености техничких и 

функцијских карактеристика фискалне касе, терминала за даљинско 

очитавање и софтверске апликације, оверавања других врста мерила која 

нису наведена у овом тарифном броју, дистрибуције времена, обука и 

пружања стручне помоћи, других послова из области метрологије, такса 

се плаћа по започетом пуном часу 

1.680 

НАПОМЕНА:  

Таксе из става 2. овог тарифног броја умањују се за:  

1) 20% ако се мерила оверавају статистичком методом, а серије нису 

мање од 200 комада; 
 

2) 30% ако се мерила оверавају статистичком методом, а серије су веће 

од 500 комада или ако је поступак оверавања аутоматизован. 
 

Такса из става 2. овог тарифног броја се може умањити само по једном 

основу. 
 

Таксе из става 2. овог тарифног броја увећавају се:  



1) 100% ако подносилац захтева тражи да дирекција надлежна за мере и 

драгоцене метале изда уверење о оверавању мерила са резултатима 

мерења или са подацима које он назначи; 

 

2) за време чекања државног службеника дирекције надлежне за мере и 

драгоцене метале ако подносилац захтева за оверавање мерила није 

припремио мерило за оверавање, односно није обезбедио потребан број 

радника или опрему за оверавање, а државни службеник дирекције изађе 

по позиву на место оверавања мерила, по сату чекања 

1.680 

3) ако је укупна накнада за спровођење послова оверавања мерила мања 

од 500 динара, а оверавање мерила се обавља у службеним просторијама 

дирекције надлежне за мере и драгоцене метале, такса се плаћа у износу 

од 

500 

4) ако је укупна накнада за спровођење послова оверавања мерила мања 

од 1.680 динара, а оверавање се врши ван службених просторија 

дирекције надлежне за мере и драгоцене метале, у седишту дирекције 

надлежне за мере и драгоцене метале, односно у седишту подручне 

јединице дирекције надлежне за мере и драгоцене метале, такса се плаћа 

у износу од 

1.680 

5) ако је укупна накнада за спровођење послова оверавања мерила мања 

од 5.000 динара, а оверавање мерила се обавља ван службених просторија 

дирекције надлежне за мере и драгоцене метале, ван седишта дирекције 

надлежне за мере и драгоцене метале, односно ван седишта подручне 

јединице дирекције надлежне за мере и драгоцене метале, такса се плаћа 

у износу од 

5.000 

6) 50% износа таксе за оверавање мерила која имају периодично 

оверавање у случају првог оверавања; 
 

7) 100% ако се при поновном оверавању мерила утврди да је истекао рок 

важности жига, односно уверења о оверавању мерила, или је жиг 

уклоњен без знања дирекције; 

 

8) 2.800 динара за уверење о оверавању мерила које се оверава, а за које 

метролошким упутством или уверењем о одобрењу типа није прописано 

обавезно издавање уверења. 

 

Ако се послови оверавања мерила, метролошке експертизе, испитивања 

типа мерила, испитивања претходно упакованих производа и мерних 

боца и други послови које обавља дирекција врше ван седишта 

дирекције, односно ван седишта подручне јединице дирекције, такса за 

спровођење тих послова повећава се за износ средстава за покриће 

трошкова превоза и дневница на службеном путовању, у складу са 

 



прописом којим се уређује накнада трошкова државних службеника за 

време службеног путовања. 

Подносиоци захтева са седиштем у иностранству, таксе из овог тарифног 

броја плаћају у еврима, у висини динарске противвредности обрачунате 

по средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања. 

 

У случају да је коначни износ таксе већи од процењеног, подносилац 

захтева дужан је да разлику уплати у року од седам дана од дана 

завршетка посла.”. 

 

Члан 35. 

У Тарифном броју 97. став 1. мења се и гласи: 

„За решење по захтеву за одобрење плаћања 

односно наплате у роби односно услугама 

(компензациони послови са иностранством) 

11.130ˮ. 

Ставови 3−13. бришу се. 

Члан 36. 

Тарифни број 98. мења се и гласи: 

„Тарифни број 98. 

За упис у регистар лица која могу да обављају послове 

спољне трговине у области наоружања и војне опреме 
19.080 

За дозволу за обављање спољне трговине контролисаном 

робом (наоружања, војне опреме и робе двоструке 

намене) – за правно лице и предузетника 

12.720 

За издавање међународног увозног сертификата, 

сертификата крајњег корисника и других сертификата 

који прате спољну трговину контролисаном робом 

7.940 

За потврду о издатим дозволама за обављање спољне 

трговине контролисаном робом (наоружања, војне 

опреме и робе двоструке намене) 

5.000 

За измену и допуну решења за упис у регистар лица која могу 

да обављају послове спољне трговине у области наоружања и 

војне опреме 

5.000 

За мишљење о идентификацији робе – потреби контроле 

спољне трговине – за правно лице и предузетника 
12.720 

За мишљење о идентификацији робе – потреби контроле 

спољне трговине – за физичко лице 
1.530 



За дозволу за обављање спољне трговине контролисаном 

робом (наоружање, војна опрема и роба двоструке намене) – 

за физичка лица 

1.530 

За извод из регистра лица овлашћених за обављање послова 

спољне трговине у области наоружања и војне опреме 
5.000 

За потврду о упису у регистар лица овлашћених за обављање 

послова спољне трговине у области наоружања и војне 

опреме 

5.000 

За решење о сагласности за извоз технологије 12.210 

За решење о опозиву тајности података из дозволе 5.000 

За решење о измени дозволе 5.000 

За издавање дупликата или преписа дозволе, решења или 

сертификата 
5.000 

За издавање дозволе за извоз и увоз робе која би се могла 

користити за извршење смртне казне, мучење или друго 

окрутно, нељудско или понижавајуће поступање или 

кажњавање 

12.210 

За издавање потврде и других сертификата по основу уредбе 

о извозу и увозу робе која би се могла користити за извршење 

смртне казне, мучење или друго окрутно, нељудско или 

понижавајуће поступање или кажњавање 

5.000ˮ. 

Члан 37. 

Тарифни број 104. мења се и гласи: 

„Тарифни број 104. 

За списе и радње који се врше у складу са прописима којима се уређује 

област предмета од драгоцених метала: 
 

1) за утврђивање испуњености услова за доношење решења о знаку 

произвођача и решења о знаку увозника, односно заступника 
7.200 

2) за решење о знаку произвођача предмета од драгоцених метала и 

решења о знаку увозника, односно заступника 
1.500 

3) за утврђивање испуњености услова за доношење решења о 

испитивању и жигосању предмета од драгоцених метала у пословним 

просторијама произвођача или увозника 

12.000 

4) за решење по захтеву за утврђивање да ли су испуњени услови за 

испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала у радним 

просторијама подносиоца захтева 

1.500 



5) за испитивање и жигосање предмета од злата:  

(1) за сваки појединачни предмет масе мање од 5 g 50 

(2) за сваки појединачни предмет масе од 5 g и преко 5 g за сваки грам 

масе 
10 

6) за испитивање и жигосање предмета од сребра  

(1) за сваки појединачни предмет масе мање од 5 g 10 

(2) за сваки појединачни предмет масе од 5 g до 15 g 20 

(3) за сваки појединачни предмет масе од 15 g и преко 15 g за сваки грам 

масе 
10 

7) за испитивање и жигосање предмета од платине  

(1) за сваки појединачни предмет масе мање од 5 g 80 

(2) за сваки појединачни предмет масе од 5 g и преко 5 g за сваки грам 

масе 
20 

8) за испитивање и жигосање предмета од паладијума  

(1) за сваки појединачни предмет масе мање од 5 g 80 

(2) за сваки појединачни предмет масе од 5 g и преко 5 g за сваки грам 

масе 
20 

9) XRF испитивање састава и финоће, за сваки појединачни предмет, 

односно узорак, без обзира на масу 
350 

10) за означавање предмета међународним жигом 100 

11) за означавање предмета другим додатним ознакама 20 

12) за слику државних жигова за означавање степена финоће предмета од 

драгоцених метала 
1.680 

13) за издавање уверења о потврђивању степена финоће 1.200 

14) за вршење квантитативне хемијске анализе злата, вршење 

квантитативне хемијске анализе сребра, вршење квантитативне хемијске 

анализе платине, вршење квантитативне хемијске анализе паладијума, 

испитивање предмета чија финоћа не испуњава ни најнижу прописану 

финоћу, као и за испитивање предмета од недрагоцених метала, 

испитивање предмета чија финоћа не одговара ознаци финоће којом је тај 

предмет означен, вештачење ради утврђивања финоће предмета од 

драгоцених метала која се може потврдити одговарајућим жигосањeм, 

односно да ли је произведен у Републици Србији и уколико јесте 

1.680 



утврђивање произвођача, издавање извештаја о испитивању, по 

започетом часу 

НАПОМЕНА:  

Такса из овог тарифног броја за спровођење испитивања и жигосања 

предмета од драгоцених метала умањује се за: 
 

1) 20% ако се предмети испитују и жигошу у пословним просторијама 

произвођача или увозника; 
 

2) 10% ако се испитивање врши применом методе узимања узорка, и то 

за предмете од драгоцених метала из исте серије која није мања од 200 

комада; 

 

3) 10% ако произвођач предмета обезбеди помоћно особље за жигосање 

испитаних предмета од драгоцених метала. 
 

Такса из овог тарифног броја се може умањити само по једном основу.  

Такса за спровођење испитивања и жигосања предмета од драгоцених 

метала увећава се: 
 

1) за 100% за предмете за које је приликом вршења надзора наложено 

отклањање неправилности; 
 

2) за 50% за предмете за које се издаје уверење о потврђивању степена 

финоће; 
 

3) ако запослени у дирекцији надлежној за мере и драгоцене метале који 

обавља испитивање и жигосање проведе у чекању да се предмет, односно 

материјал или опрема за испитивање и жигосање припреме, а 

испитивање и жигосање се обавља у пословним просторијама 

произвођача или увозника, по њиховом позиву, такса из овог тарифног 

броја се увећава по броју часова чекања за 

1.680 

4) ако је укупна накнада за спровођење послова испитивања и жигосања 

мања од 500 динара, а обавља се у службеним просторијама дирекције 

надлежне за мере и драгоцене метале, такса се плаћа у износу од 

500 

Уколико се послови у вези са испитивањем и жигосањем предмета од 

драгоцених метала врше ван службених просторија дирекције надлежне 

за мере и драгоцене метале такса се повећава за износ средстава за 

покриће трошкова превоза и дневница на службеном путовању, у складу 

са прописом којим се уређује накнада трошкова државних службеника. 

 

Ако је предмет израђен од делова различитих драгоцених метала, такса 

за спровођење испитивања и жигосања тог предмета се плаћа према 

његовој укупној маси у складу са ставом 1. тач. 5)−8) овог тарифног 

 



броја, и то за предмет од драгоценог метала чија је маса највише 

заступљена. 

Ако је у предмет од драгоценог метала уграђен део од драгог камена, 

бисера или другог материјала који није метал, такса за спровођење 

испитивања и жигосања тог предмета плаћа се према његовој укупној 

маси. 

 

Сваки започети грам масе сваког предмета сматра се као цео грам.  

Подносиоци захтева са седиштем у иностранству, таксе из овог тарифног 

броја плаћају у еврима, у висини динарске противвредности обрачунате 

по средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања.ˮ. 

 

Члан 38. 

У Тарифном броју 107, у Напомени додају се ст. 4−8, који гласе: 

„За пријаву за признање патента и пријаву за признање малог патента из ст. 1. и 2. 

овог тарифног броја, поднету електронским путем, плаћа се такса у износу 

умањеном за 50% од прописане таксе. 

 

Ако подносилац пријаве из става 1. ове напомене уз пријаву поднесе превод 

назива проналаска и апстракта на енглеском језику електронским путем, такса из 

става 1. ове напомене умањује се за 50%. 

 

Ако је подносилац пријаве за признање патента, односно малог патента физичко 

лице, и пријаву поднесе електронским путем, такса из става 3. ове напомене 

умањује се за 50%. 

 

За пријаву за признање права на дизајн, пријаву за признање жига и пријаву за 

признање колективног жига, односно жига гаранције из ст. 8−10. овог тарифног 

броја, поднете електронским путем, плаћа се такса у износу умањеном за 25% од 

прописане таксе. 

 

Ако је подносилац пријаве за признање права на дизајн физичко лице, и пријаву 

поднесе електронским путем, такса из става 3. ове напомене умањује се за 25%.ˮ. 
 

Члан 39. 

У Тарифном броју 146. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„За издавање потврде ЦЕМТ о способности 

теретног возила и прикључног возила за 

коришћење у друмском саобраћају 

1.490ˮ. 

Досадашњи ст. 3−10. постају ст. 4−11. 

Члан 40. 

У Тарифном броју 148. став 1. мења се и гласи: 



„За подношење захтева за полагање стручног 

испита и проверу знања извршних радника жичаре 

за транспорт лица, до десет кандидата 

57.390ˮ. 

После става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе: 

„За издавање овлашћења за послове 

стручног обучавања, стручног усавршавања, 

односно подобуке 

50.700 

За издавање овлашћења за послове стручног 

прегледа жичара за транспорт лица 
56.720ˮ. 

Досадашњи ст. 2−29. постају ст. 4−31. 

После досадашњег става 29, који постаје став 31, додају се ст. 32−35, који гласе: 

„За издавање сертификата о испуњености 

услова које мора да испуни тело за оцену 

ризика 

98.500 

За издавање сертификата за центре стручног 

оспособљавања 
116.400 

За издавање сертификата за испитивача за 

полагање испита за машиновође 
6.790”. 

Члан 41. 

У Тарифном броју 153а став 1, у уводној реченици, после речи: „плутајућег телаˮ, 

додају се речи: „намењеног за спорт и разонодуˮ. 

Члан 42. 

Тарифни број 154в мења се и гласи: 

„Тарифни број 154в 

За добровољни преглед брода (и преглед 

брода пре распреме), и то: 
 

1) без сопственог погонског машинског 

уређаја 
29.780 

2) са сопственим погонским машинским 

уређајем 
59.570ˮ. 

Члан 43. 

У Тарифном броју 154з додају се ст. 2. и 3, који гласе: 



„За ванредни преглед брода ради издавања 

привременог сведочанства о способности брода за 

пловидбу, и то: 

 

1) без сопственог погонског машинског уређаја 30.700 

2) са сопственим погонским машинским уређајем 61.420 

За ванредни преглед брода под страном заставом 

ради издавања привременог сведочанства о 

способности брода за пловидбу, и то: 

 

1) без сопственог погонског машинског уређаја 59.570 

2) са сопственим погонским машинским уређајем 89.350ˮ. 

Напомена брише се. 

Члан 44. 

Тарифни број 154ј мења се и гласи: 

„Тарифни број 154ј 

За поступак продужења важења сведочанства о 

способности брода за пловидбу без вршења техничког 

надзора 

29.780 

За ванредни преглед брода у сврху уписа по признању 

сведочанства заједнице (ЕУ) за брод унутрашње 

пловидбе или сведочанства о способности брода за 

пловидбу Рајном 

30.700ˮ. 

Члан 45. 

У Тарифном броју 154њ износ: „47.620ˮ замењује се износом: „13.010ˮ. 

У Напомени, ст. 1. и 2. проценат: „20%”, на оба места, замењује се процентом: „70%”. 

Члан 46. 

У Тарифном броју 157а тач. 5) и 6) после речи: „линијској пловидбиˮ, на оба места, 

додају се запета и речи: „као и за укрцавање и искрцавање путника у оквиру утврђеног 

лучког подручја, односно за снабдевање бродова погонским горивом”. 

Члан 47. 

У Тарифном броју 157в додаје се тачка 10), која гласи: 

„10) обележавање коришћењем АTON система 

обележавања пловних путева (ангажовање физичких 

објеката), месечно 

34.540ˮ. 

Члан 48. 



Тарифни број 162а мења се и гласи: 

„Тарифни број 162а 

За решење по захтеву за издавање одобрења за тип амбалаже, 

односно посуде под притиском или цистерне за транспорт опасне 

робе 

51.760 

За решење по захтеву којим се издаје лиценца привредном 

друштву, односно другом правном лицу за стручну обуку 

кандидата за саветника за безбедност у транспорту опасне робе 

69.450 

За решење по захтеву за издавање овлашћења стручном лицу 33.260 

За решење по захтеву за издавање овлашћења привредном 

друштву, односно другом правном лицу за стручну обуку 

кандидата за обављање послова лица са сертификатом о 

специјалистичком знању из области ADN 

45.110 

За решење по захтеву за издавање овлашћења привредном 

друштву, односно другом правном лицу за стручну обуку 

кандидата за обављање послова возача возила за транспорт опасне 

робе 

45.110 

За решење по захтеву за издавање дозволе за транспорт опасне 

робе која је сврстана у класу 7 ADR/RID/ADN (радиоактивне 

материје) која важи до шест месеци 

14.790 

По захтеву за издавање сертификата за саветника за безбедност у 

транспорту опасне робе 
15.650 

По захтеву за продужење важења сертификата за саветника за 

безбедност у транспорту опасне робе 
10.430 

За издавање дупликата сертификата за саветника за безбедност у 

транспорту опасне робе 
850 

За решење по захтеву за издавање ADR сертификата о стручној 

оспособљености возача из области основног познавања 

транспорта опасне робе 

4.180 

За решење по захтеву за издавање ADR сертификата о стручној 

оспособљености за возача возила за транспорт опасне робе из 

специјалистичких области за транспорт опасне робе у цистернама, 

опасне робе класе 1 (експлозивне материје и предмети класе 1) и 

класе 7 (радиоактивних материја) 

2.080 

За решење по захтеву за продужење важења ADR сертификата о 

стручној оспособљености за возача возила за транспорт опасне 

робе из области основног познавања транспорта опасне робе 

2.080 



За решење по захтеву за продужење важности ADR сертификата о 

стручној оспособљености за возача возила за транспорт опасне 

робе из специјалистичких области за транспорт опасне робе у 

цистернама, опасне робе класе 1 (експлозивне материје и 

предмети класе 1) и класе 7 (радиоактивних материја) 

1.040 

За издавање дупликата сертификата за возача возила за транспорт 

опасне робе 
850 

За решење по захтеву за издавање сертификата о 

специјалистичком знању из области ADN из основног познавања 

транспорта сувог терета и основног познавања транспорта 

танкерима и комбинованог транспорта у складу са ADN 

10.430 

За решење по захтеву за продужење важности сертификата о 

специјалистичком знању из области ADN из основног познавања 

транспорта сувог терета и основног познавања транспорта 

танкерима у складу са ADN 

5.220 

За решење по захтеву за издавање сертификата о 

специјалистичком знању из области ADN за транспорт гасова 
19.830 

За решење по захтеву за продужење важности сертификата о 

специјалистичком знању из области ADN за транспорт гасова 
9.910 

За решење по захтеву за издавање сертификата о 

специјалистичком знању из области ADN за транспорт хемикалија 
19.830 

За решење по захтеву за продужење важности сертификата о 

специјалистичком знању из области ADN за транспорт хемикалија 
9.910 

За издавање дупликата сертификата за саветника за лице са 

сертификатом о специјалистичком знању из области ADN 
850 

За решење о одобрењу одступања од одредаба ADR/RID/ADN 78.880”. 

Члан 49. 

У Тарифном броју 172. тач. 3), 4а) и 6) бришу се. 

Члан 50. 

После Тарифног броја 185г додају се тарифни бр. 185д и 185ђ, који гласе: 

„Тарифни број 185д 

За полагање стручног испита за 

здравствене раднике 
8.990 

За добијање назива примаријус 15.000 

Тарифни број 185ђ 



За оцену испуњености услова и критеријума за стављање 

лекова на листу лекова, измену и допуну листе лекова, односно 

скидање лека са листе лекова, и то: 

 

1) за један ИНН, једну индикацију, једно заштићено име лека, 

један фармацеутски облик лека, једну или више јачина лека и 

једно или више паковања, уколико се тај ИНН не налази на 

листи лекова, односно уколико се исти или сродан 

фармацеутски облик не налази на листи лекова 

144.000 

2) за једну индикацију која се не налази на листи лекова, за 

један ИНН, једно заштићено име лека, један фармацеутски 

облик лека, једну или више јачина лека и једно или више 

паковања, уколико се тај ИНН и исти или сродан фармацеутски 

облик налази на листи лекова 

144.000 

3) за исти ИНН, исту индикацију, исти или сродан 

фармацеутски облик лека, исту или различиту јачину и 

паковање, који се налази на листи лекова 

74.500 

4) за један дијететски производ, једну индикацију, једно 

заштићено име дијететског производа, један фармацеутски 

облик дијететског производа, једну или више јачина 

дијететског производа и једног или више паковања 

144.000ˮ. 

Члан 51. 

У Тарифном броју 191. став 1. мења се и гласи: 

„За решење којим се утврђује испуњеност услова за 

вршење мониторинга (мерење емисије, нивоа 

загађујућих материја у ваздуху, буке, испитивање стања 

и квалитета земљишта) 

12.630ˮ. 

Члан 52. 

Тарифни број 201. мења се и гласи: 

„Тарифни број 201. 

За дозволу за увоз и/или извоз супстанци које оштећују 

озонски омотач 
6.050 

За дозволу за увоз и/или извоз флуорованих гасова и опреме 

који садрже или се ослањају на флуороване гасове са 

ефектом стаклене баште 

1.290 

За издавање мишљења за увоз и/или извоз производа и/или 

опреме који садрже расхладна средства 
400 



За дозволу за увоз и/или извоз производа и/или опреме који 

садрже или се ослањају на контролисане супстанце у 

одређеним случајевима 

1.290 

За дозволу за инсталацију, одржавање или сервисирање и 

искључивање из употребе производа и/или опреме који 

садрже или се ослањају на флуороване гасове са ефектом 

стаклене баште или контролисане супстанце 

3.560 

За дозволу за центар за сакупљање, обнављање и обраду 

контролисаних супстанци и флуорованих гасова са ефектом 

стаклене баште 

5.870 

За издавање и обнављање сертификата А, односно 

сертификата Б 
1.250ˮ. 

Члан 53. 

После Тарифног броја 204. додаје се Тарифни број 204а, који гласи: 

„Тарифни број 204а 

За упис хемикалија у регистар хемикалија:  

1) до 100 хемикалија 9.000 

2) од 101 до 500 хемикалија 13.500 

3) више од 500 хемикалија 18.000ˮ. 

Члан 54. 

После Тарифног броја 205а додају се тарифни бр. 205б, 205в, 205г и 205д, који гласе: 

„Тарифни број 205б 

За полагање испита и за поновно полагање испита за рад у 

запошљавању 
8.000 

НАПОМЕНА:  

За поновно полагање посебног дела испита за рад у 

запошљавању плаћа се 70% износа таксе из овог тарифног 

броја. 

 

Накнада за рад комисије за полагање испита за рад у 

запошљавању укључена је у таксу прописану овим 

тарифним бројем. 

 

Тарифни број 205в 

За издавање уверења о положеном стручном испиту за 

рад агенција за привремено запошљавање 
960 



Тарифни број 205г 

За полагање испита и за поновно полагање стручног испита за 

рад агенција за привремено запошљавање 
8.000 

НАПОМЕНА:  

За поновно полагање посебног дела стручног испита за рад 

агенција за привремено запошљавање плаћа се 70% износа таксе 

из овог тарифног броја. 

 

Накнада за рад комисије за полагање стручног испита за рад 

агенција за привремено запошљавање, чија се висина утврђује 

подзаконским актом који доноси министар надлежан за послове 

рада, укључена је у таксу прописану овим тарифним бројем. 

 

Тарифни број 205д 

За решење које се доноси по захтеву за издавање 

дозволе за рад агенцији за привремено запошљавање, 

и то: 

 

1) за издавање дозволе за рад пре почетка обављања 

делатности за привремено запошљавање или 

делатности осталог уступања људских ресурса 

31.300 

2) за продужење дозволе за рад делатности агенције за 

привремено запошљавање и промену седишта 
15.650 

НАПОМЕНА:  

Такса из овог тарифног броја плаћа се пре уручења 

решења.”. 
 

Члан 55. 

У Тарифном броју 207б тачка 4) речи: „за обављање послова координатора за извођење 

радоваˮ бришу се. 

Члан 56. 

У Тарифном броју 212. став 1. брише се. 

Члан 57. 

Тарифни број 213. брише се. 

Члан 58. 

После главе XXVI. СПИСИ И РАДЊЕ У ВЕЗИ СА КОРИШЋЕЊЕМ ПОДАТАКА ИЗ 

ЕВИДЕНЦИЈЕ РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ и 

Тарифног броја 215. додаје се глава XXVI.А, која гласи: 



„XXVI.А СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРЕМЕРА И КАТАСТРА 

НЕПОКРЕТНОСТИ И НАЦИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ГЕОПРОСТОРНИХ 

ПОДАТАКАˮ. 

Члан 59. 

У Тарифном броју 215а став 2, у уводној реченици, речи: „За издавање података о 

тачкама геодетске основеˮ замењују се речима: „За издавање координата тачака 

геодетске основеˮ. 

Тачка 5) мења се и гласи: 

„5) за полигонометријске, полигонске, линијске и мреже 

оријентационих (везаних) тачака 
410ˮ. 

После става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„За издавање положаја тачке геодетске и 

гравиметријске мреже 
100ˮ. 

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5. 

Напомена се мења и гласи: 

„НАПОМЕНА: 

Таксе прописане у ставу 1. овог тарифног броја односе се на један ГПС пријемник 

корисника. 

Такса прописана у ставу 1. тачка 1) подтачка (1) овог тарифног броја обрачунавају се 

на крају сваког календарског месеца без обзира када је у току календарског месеца 

кориснику омогућена услуга. 

За сваки наредни ГПС пријемник, истог корисника, када се користи активна геодетска 

референтна основа из става 1. тачка 1) подтачка (5) и тачка 2) овог тарифног броја, 

плаћа се такса у износу умањеном за 10% од прописане таксе за претходни уређај. 

За једанаести и за сваки наредни ГПС пријемник, истог корисника, плаћа се такса која 

је прописана за десети ГПС пријемник. 

Такса из става 2. овог тарифног броја не плаћа се за увид у податке о врсти и броју 

тачке геодетске основе, односно о приближном положају тачке геодетске основе. 

Координате за тражену тачку геодетске основе из става 2. овог тарифног броја издају 

се у свим датумима у којима је тачка срачуната.”. 

Члан 60. 

У Тарифном броју 215б став 1. тачка 3) речи: „фотокопију индикационе скице 

форматаˮ замењују се речима: „фотокопију индикационе скице, односно катастарског 

плана у аналогном или растерском облику формата А3ˮ. 

У ставу 3. тачка 4) мења се и гласи: 



„4) за уверење о променама на непокретности:  

(1) за првобитно стање и до три промене 1.060 

(2) за првобитно стање и од четири до шест промена 1.690 

(3) за првобитно стање и преко шест промена 

Тачка 7) мења се и гласи: 
2.320”. 

„7) за уверење о поседовању непокретности на 

територији Републике Србије, за више лица у оквиру 

једног захтева: 

 

(1) до десет лица 350 

(2) за свако следеће лице 30ˮ. 

У ставу 5. после тачке 13) додаје се тачка 13а), која гласи: 

„13а) за накнадни упис заједничке својине брачних, односно 

ванбрачних супружника на непокретности на којој је уписан само 

један од супружника – упис на основу изјаве оба супружника да се у 

конкретном случају ради о заједничкој својини – по захтеву 

300ˮ. 

Члан 61. 

У Тарифном броју 215ђ став 4. мења се и гласи: 

„За издавање основне државне карте (ОДК), топографских карата и 

основног топографског модела (ОТМ), и то: 
 

1) за основну државну карту размере 1:5.000 или 1:10.000 (аналогни 

облик), по листу карте 
2.710 

2) за топографску карту размере 1:20.000 (аналогни облик), по листу 

карте 
3.060 

3) за топографску карту размере 1:250.000 (аналогни облик), по листу 

карте 
3.200 

4) за основну државну карту размере 1:5.000 или 1:10.000 

(геореференцирана), по листу карте 
2.540 

5) за топографску карту размере 1:20.000 (геореференциране), по 

листу карте 
2.860 

6) за топографску карту размере 1:250.000 (геореференцирана), по 

листу карте 
2.900 

7) за основни топографски модел за размеру 1:5.000 (векторски 

облик): 
 



(1) за све теме, по km² 4.890 

(2) за тему рељеф, по km² 820 

(3) за тему објекти, по km² 1.150 

(4) за тему саобраћај, по km² 1.150 

(5) за тему хидрографија, по km² 1.150 

(6) за тему земљишни покривач, по km² 640 

(7) за тему водови (надземни), по km² 640 

8) за основни топографски модел за размеру 1:20.000 (векторски 

облик): 
 

(1) за све теме, по km² 780 

(2) за тему рељеф, по km² 130 

(3) за тему објекти, по km² 250 

(4) за тему саобраћај, по km² 250 

(5) за тему хидрографија, по km² 250 

(6) за тему земљишни покривач, по km² 100 

(7) за тему водови (надземни), по km² 100 

9) за топографску карту размере 1:250.000 (векторски облик)  

(1) за све теме, по km² 120 

(2) за тему рељеф, по km² 20 

(3) за тему објекти, по km² 20 

(4) за тему саобраћај, по km² 20 

(5) за тему хидрографија, по km² 20 

(6) за тему земљишни покривач, по km² 10”. 

Додаје се став 5, који гласи: 

„За издавање података регистра географских имена (тачке), у 

векторском облику, и то: 

1) подаци Регистра географских имена (тачке): 

 

(1) имена објеката (јавни, привредни, здравствени, културни, 

образовни, спортски, археолошки, религијски, паркови, гробља и др.), 

по имену 

60 



(2) хидроними (извори, бање, бунари, чесме, водопади и др.), по 

имену 
60 

(3) ороними (врхови, пећине, стене, превоји и др.), по имену 60 

(4) ојконими (градови, села, засеоци, делови насеља и др.), по имену 60 

(5) имена саобраћајних објеката (станице, тунели, рампе, прелази, 

аеродроми, мостови, преводнице, луке, пристаништа и др.) 
60 

2) подаци Регистра географских имена (линије): 

(1) хидроними (реке, потоци, канали и др.), по имену 
120 

(2) дримоними (шуме, засади, ливаде, пашњаци и др.), по имену 120 

(3) ороними (планине, брда, долине, клисуре, острва, гребени и др.), 

по имену 
120 

(4) хороними (области, регије, крајеви, поља, потеси и др.), по имену 120 

(5) дромоними (путеви, пруге, тунели, мостови и др.), по имену 120ˮ. 

Додаје се Напомена, која гласи: 

„НАПОМЕНА: 
 

Обрачун висине таксе у овом тарифном броју врши се сразмерно 

јединици мере (снимак, дециметарски квадрат, km², лист карте). 
 

Ако обвезник таксе једним захтевом тражи више од 1000 података из 

става 5. тач. 1) и 2) овог тарифног броја, укупно утврђени износ таксе 

умањује се за 10%.ˮ. 

 

Члан 62. 

У Тарифном броју 215е став 1. после тачке 21) додаје се тачка 22), која гласи: 

„22) Србија, географско-туристичка карта P 1:300 000 (126×171 cm) 3.830ˮ. 

У ставу 2. после тачке 32) додају се тач. 33)−35), које гласе: 

„33) Маричка битка и последице 2.730 

34) Бој на Косову 2.730 

35) Наполеонова освајања 2.730ˮ. 

Додаје се став 5, који гласи: 

„За издавање растерских географских, туристичких, 

историјских и немих карата, и то: 
 

1) географско-туристичка карта Србије 

размере 1:300 000 
3.500 



2) карта до формата Б2 1.500 

3) карта до формата Б1 3.000 

4) карта већа од формата Б1 6.000ˮ. 

Члан 63. 

У Тарифном броју 215и став 2. мења се и гласи: 

„За приступ сетовима просторних података путем сервиса 

националне инфраструктуре геопросторних података (у 

даљем тексту: НИГП) према врсти сервиса за сет података, и 

то: 

 

1) WMS стандард сервис НИГП-а:  

(1) за територију Републике до 200.000 упита месечно 20.000 

(2) за сваких следећих 1.000 упита 120 

2) WMS прилагођени кориснички сервис НИГП-а:  

(1) за територију Републике до 200.000 упита месечно 36.000 

(2) за сваких следећих 1000 упита 120 

3) WMТS стандард сервис НИГП-а:  

(1) за територију Републике до 200.000 упита месечно 20.000 

(2) за сваких следећих 1.000 упита 120 

4) WMТS кориснички прилагођени сервис НИГП-а:  

(1) за територију Републике до 200.000 упита месечно 36.000 

(2) за сваких следећих 1.000 упита 120 

5) WfS стандард сервис НИГП-а:  

(1) за територију Републике до 200.000 упита месечно 180.000 

(2) за сваких следећих 1.000 упита 900 

6) REST стандард сервис НИГП-а:  

(1) за територију Републике до 300.000 упита месечно 180.000 

(2) за сваких следећих 1.000 упита 900 

7) REST кориснички прилагођени сервис НИГП-а:  

(1) за територију Републике до 300.000 упита месечно 360.000 

(2) за сваких следећих 1.000 упита 900 



8) DOWNLOAD вектор сервис НИГП-а:  

(1) за територију Републике до 10.000 преузимања месечно 180.000 

(2) за сваких следећих 1.000 преузимања 15.000 

9) DOWNLOAD сервис НИГП-а – шифарник Адресног 

регистра за територију Републике за приступ том сету 

података 

300 ˮ. 

Додаје се став 4, који гласи: 

„За приступ подацима путем web сервиса, за податке из 

јединствене евиденције стамбених заједница – месец дана 

приступа 

10.500ˮ. 

Напомена се мења и гласи: 

„НАПОМЕНА: 

Такса из става 1. овог тарифног броја не плаћа се за јавни увид у податке 

катастра непокретности. 
 

Ако се приступ подацима из ст. 2. и 3. овог тарифног броја уговара за 

период од 12 месеци, укупан износ таксе умањује се за 20%. 
 

Такса из става 4. овог тарифног броја увећава се за преглед по матичном 

броју 
30 

Не плаћа се такса за DOWNLOAD сервис за Регистар просторних 

јединица, као и Номенклатуру статистичких јединица.”. 
 

Члан 64. 

Назив главе „XXVII. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРЕМЕРА И КАТАСТРА 

НЕПОКРЕТНОСТИ” брише се. 

Члан 65. 

Назив главе XXIX. „СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДЊЕ, ОБРАДЕ И 

ПРОМЕТА ДУВАНА” мења се и гласи: 

„XXIX. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДЊЕ, ОБРАДЕ, ПРЕРАДЕ И 

ПРОМЕТА ДУВАНА, КАО И ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОМЕТА ДУВАНСКИХ 

ПРОИЗВОДАˮ. 

Члан 66. 

У Тарифном броју 222. после тачке 1) додаје се тачка 1а), која гласи: 

„1а) обављање прераде дувана 83.300ˮ. 

Тач. 3) и 4) мењају се и гласе: 



„3) обављање увоза дувана, обрађеног дувана, 

прерађеног дувана, односно дуванских производа 
83.300 

4) обављање извоза дувана, обрађеног дувана, 

прерађеног дувана, односно дуванских производа 
2.780ˮ. 

Члан 67. 

У Тарифном броју 223. став 4. речи: „оверену копију изводаˮ замењују се речју: 

„изводˮ. 

Члан 68. 

После тарифног броја 223в додају се глава XXIXБ и Тарифни број 223г, као и глава 

XXIXВ и тарифни бр. 223д и 223ђ, који гласе: 

„XXIXБ СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

Тарифни број 223г 

За организовање и спровођење испита за инспектора, 

односно поновно организовање и спровођење испита за 

инспектора (по кандидату) 

7.500 

За организовање и спровођење поправног испита за 

инспектора (по кандидату) 
4.000 

XXIXВ СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 

Тарифни број 223д 

За полагање стручног испита за туристичког водича из 

предмета страни језик 
3.000 

За полагање стручног испита из осталих предмета 

стручног испита за туристичког водича 
15.000 

За полагање стручног испита за туристичког пратиоца 

из предмета страни језик 
3.000 

За полагање стручног испита из осталих предмета 

стручног испита за туристичког пратиоца 
6.000 

За полагање стручног испита за кандидата који је 

положио стручни испит за туристичког пратиоца, а 

који полаже диференцијалне предмете за туристичког 

водича 

9.000 

За издавање уверења о положеном стручном испиту за 

туристичког водича, односно туристичког пратиоца 
300 

За издавање легитимације за туристичког водича, 

односно туристичког пратиоца 
300 



Тарифни број 223ђ 

За одређивање категорије угоститељског објекта:  

1) за хотеле, гарни хотеле, апарт хотеле, мотеле, пансионе и 

туристичка насеља: 
 

(1) преко 200 лежаја 45.000 

(2) од 101 до 200 лежаја 35.000 

(3) од 51 до 100 лежаја 25.000 

(4) до 50 лежаја 15.000 

2) за кампове:  

(1) преко 60 камп парцела 35.000 

(2) од 31 до 60 камп парцела 25.000 

(3) од 15 до 30 камп парцела 12.500 

3) за марине:  

(1) преко 200 везова 35.000 

(2) од 101 до 200 везова 25.000 

(3) од 50 до 100 везова 12.500 

4) за ловачке виле 12.500 

5) за специјализацију хотела (пословни хотел, конгресни хотел, 

породични хотел, спортски хотел и spa-wellness хотел) 
10.000 

НАПОМЕНА: 

За врсте угоститељских објеката: кућа, апартман, соба и сеоско туристичко 

домаћинство, не плаћа се такса из овог тарифног броја у поступку одређивања 

категорије.”. 

 

Члан 69. 

После тарифног броја 228а додају се тарифни бр. 229. и 230, који гласе: 

„Тарифни број 229. 

За спровођење обуке за лобисту и издавање 

уверења о завршеној обуци за лобисту 
44.270 

Тарифни број 230. 

За полагање испита за комуналног милиционара, 

односно поновно полагање испита за комуналног 

милиционара (по кандидату) 

7.500 



За полагање поправног испита за комуналног 

милиционара (по кандидату) 
4.000”. 

Члан 70. 

Усклађивање динарских износа такси прописаних овим законом, извршиће се у 2020. 

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 2020. 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 71. 

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе: 

1) члана 13. став 3. Закона о лобирању („Службени гласник РСˮ, брoj 87/18), у делу 

којим је прописано да накнаду за спровођење обуке за лобисту прописује директор 

Агенције за борбу против корупције; 

2) члана 4. став 1. Уредбе о врстама услуга које пружа Министарство унутрашњих 

послова и висини таксе за пружене услуге („Службени гласник РС”, брoj 51/19); 

3) чланови 27. и 28. Правилника о стручном испиту за туристичког водича и 

туристичког пратиоца („Службени гласник РСˮ, број 102/15); 

4) члана 13а ст. 2, 4. и 5. Правилника о просторним и техничким условима за рад 

агенције за запошљавање, условима стручне оспособљености запослених, програму, 

садржини и начину полагања испита за рад у запошљавању („Службени гласник РСˮ, 

бр. 98/09, 100/12, 65/14 и 11/18). 

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе: 

1) Уредба о висини и начину плаћања накнада за спровођење оверавања мерила, 

метролошких експертиза, испитивања типа мерила, испитивања претходно упакованих 

производа и других послова из области метрологије („Службени гласник РС”, бр. 

68/10, 72/10 и 50/13); 

2) Уредба о висини и начину плаћања накнада за извршавање послова у вези са 

испитивањем и жигосањем предмета од драгоцених метала („Службени гласник РС”, 

брoj 50/13); 



3) Уредба о висини и врсти трошкова у поступку разврставања угоститељских објеката 

у категорије, у зависности од њихове врсте, подврсте и величине („Службени гласник 

РСˮ, број 69/11); 

4) Одлука о висини накнаде у области средстава за заштиту биља („Службени гласник 

РС”, бр. 113/13 и 30/14); 

5) Одлука о висини накнаде у области средстава за исхрану биља и оплемењивача 

земљишта („Службени гласник РС”, бр. 113/13 и 30/14); 

6) Одлука о висини и начину плаћања накнаде за покриће трошкова контроле 

квалитета пољопривредних и прехрамбених производа и њихових прерађевина 

намењених увозу, односно извозу („Службени лист СРЈ”, бр. 62/97 и 55/98); 

7) Одлука о висини накнаде за лабораторијске анализе узорака хране и хране за 

животиње биљног порекла узетих током службених контрола („Службени гласник РСˮ, 

брoj 113/13); 

8) Одлука о висини накнаде за извршене фитосанитарне прегледе („Службени гласник 

РС”, број 113/13); 

9) Одлука о висини трошкова испитивања сорти и годишњим трошковима одржавања 

права оплемењивача биљних сорти („Службени гласник РС”, брoj 98/13); 

10) Одлука о висини таксе за оцену испуњености услова и критеријума за стављање 

лека на Листу лекова, измену и допуну Листе лекова, односно скидање лека са Листе 

лекова („Службени гласник РС”, бр. 28/14 и 105/14). 

Члан 72. 

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

Републике Србије”, осим одредбе члана 57. овог закона која се примењује од 1. јануара 

2020. године. 

 

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 Седмој седници Другог редовног 

заседања у 2019. години, 6. децембра 2019. године. 

ПР број 127 

У Београду, 6. децембра 2019. 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 и 99/18 – УС), у члану 2. став 3. брише се. 

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 3. и 4. 

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

4.”. 

Члан 2. 

После члана 7а додаје се члан 7б, који гласи: 

„Члан 7б 

Ако обвезник који води пословне књиге вредност непокретности у пословним књигама 

исказује по вредности из члана 7. став 1. овог закона почев од пореске године, односно 

ако је вредност непокретности у пословним књигама, почев од пореске године престао 

да исказује у складу са чланом 7. став 1. овог закона, основица пореза на имовину за 

пореску годину утврђује се у складу са чланом 7. ст. 2. до 11. и чланом 7а ст. 3, 5. и 6. 

овог закона.”. 

Члан 3. 

У члану 12. став 1. тачка 10) после речи: „производњу” запета и речи: „у складу са 

законом којим се уређује пољопривредно земљиште” бришу се. 

Члан 4. 

После члана 12а додаје се члан 12б, који гласи: 

„Члан 12б 

Објекти намењени за примарну пољопривредну производњу, у складу са чланом 12. 

став 1. тачка 10) овог закона, су објекти за смештај механизације за пољопривреду, 

репроматеријала, смештај и чување готових пољопривредних производа, стаје за 

гајење стоке, објекти за потребе гајења и приказивање старих аутохтоних сорти 

биљних култура и раса домаћих животиња и објекти за гајење печурки, пужева и 

риба.”. 

Члан 5. 

У члану 17. став 5. речи: „чл. 34. и” замењују се речју: „члана”, а после речи: 

„неблаговремено” додају се запета и речи: „или обвезник нема обавезу подношења 

пореске пријаве у складу са чланом 34. овог закона”. 

Члан 6. 

У члану 27. став 2. речи: „одредбама члана 34. и члана” замењују се речју: „чланом”. 

Додаје се нови став 3, који гласи: 



„Кад обвезник нема обавезу подношења пореске пријаве у складу са чланом 34. овог 

закона, рок из става 2. овог члана почиње да тече од дана предаје јавном бележнику, 

односно пореском органу, доказа од значаја за остваривање права на пореско 

ослобођење које порески орган не може прибавити разменом података између 

државних органа преко Сервисне магистрале органа, у складу са законом којим се 

уређује електронска управа (у даљем тексту: СМО), односно од дана истека рока 

остављеног обвезнику у пореском поступку за достављање тих доказа.”. 

У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, речи: „става 2.” замењују се речима: „ст. 2. 

и 3.”. 

Досадашњи став 4. пoстаје став 5. 

У досадашњем ставу 5, који постаје став 6, у тачки 1) речи: „ставом 4.” замењују се 

речима: „ставом 5.”. 

У досадашњем ставу 6, који постаје став 7, речи: „става 2.” замењују се речима: „ст. 2. 

и 3.”. 

У досадашњем ставу 7, који постаје став 8, речи: „ст. 1. до 5.” замењују се речима: „ст. 

1. до 6.”. 

Члан 7. 

У члану 29. став 9. после речи: „неблаговремено” додају се запета и речи: „или 

обвезник нема обавезу подношења пореске пријаве у складу са чланом 34. овог 

закона”. 

Члан 8. 

Члан 33б мења се и гласи: 

„Члан 33б 

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину не подноси се кад обвезнику који не 

води пословне књиге, по основу исправе коју је саставио, оверио или потврдио јавни 

бележник (у даљем тексту: извршење радње), односно правоснажне одлуке коју је 

јавни бележник донео у вршењу законом поверених јавних овлашћења, пореска 

обавеза настаје или престаје даном извршења радње, односно даном правоснажности 

одлуке. 

Јавни бележник дужан је да исправу из става 1. овог члана у року од 24 сата од 

тренутка извршења радње, односно правоснажну одлуку коју је донео у оквиру 

законом поверених јавних овлашћења у року од 24 сата од дана правоснажности, по 

службеној дужности, учини доступном, односно достави кроз електронски шалтер 

путем којег се достављају исправе и размењују подаци у поступку уписа у катастар 

непокретности и катастар водова (у даљем тексту: е-шалтер) републичком органу 

надлежном за послове катастра непокретности и катастра водова (у даљем тексту: 

орган надлежан за послове катастра), односно преко е-шалтера и СМО надлежном 

органу јединице локалне самоуправе. 



Јавни бележник дужан је да уз исправу, односно одлуку из става 1. овог члана, на 

начин и у роковима из става 2. овог члана, достави и податке из изјашњења обвезника 

који не води пословне књиге о: 

1) праву на пореско ослобођење по основу чл. 12. до 12б овог закона, односно на 

порески кредит по основу члана 13. овог закона; 

2) томе да ли је земљиште на којем обвезник стиче право из члана 2. став 1. овог закона 

гранично са земљиштем на коме је обвезник ималац права, тако да је њихова укупна 

површина преко 10 ари, односно да ли је престанком права на делу земљишта том 

обвезнику површина преосталог дела земљишта тог обвезника до 10 ари; 

3) корисној површини непокретности која је предмет опорезивања; 

4) години у којој је извршена изградња, односно последња реконструкција објекта. 

Јавни бележник дужан је да уз исправу, односно одлуку из става 1. овог члана, на 

начин и у роковима из става 2. овог члана, достави и: 

1) доказе од значаја за утврђивање пореске обавезе, односно за остваривање права на 

пореско ослобођење или порески кредит, које му је доставио обвезник који не води 

пословне књиге до извршења радње, односно до правоснажности одлуке; 

2) податке о исправи коју је саставио, оверио или потврдио јавни бележник, односно о 

правоснажној одлуци коју је јавни бележник донео у вршењу законом поверених 

јавних овлашћења и о непокретности која је предмет опорезивања (о врсти, месту, 

начину коришћења неизграђеног грађевинског земљишта и др.). 

Даном истека рока из става 2. овог члана сматраће се да је надлежни орган јединице 

локалне самоуправе сазнао за настанак, односно престанак пореске обавезе који се 

врши по основу исправе или одлуке из става 1. овог члана и да је примио податке из 

става 3. и става 4. тачка 2) овог члана, као и доказе из става 4. тачка 1) овог члана. 

Кад обвезник који не води пословне књиге јавном бележнику није доставио изјашњење 

по свим тачкама из става 3. овог члана, или кад није доставио све доказе од значаја за 

утврђивање пореске обавезе, односно за остваривање права на пореско ослобођење, 

односно на порески кредит, које надлежни орган јединице локалне самоуправе не може 

прибавити разменом података између државних органа преко СМО, обвезник је дужан 

да те податке, односно доказе достави надлежном органу јединице локалне самоуправе 

у року од 30 дана од истека рока из става 2. овог члана, или на захтев тог органа у 

остављеном року у пореском поступку. 

Ако обвезник који не води пословне књиге у прописаном, односно остављеном року не 

достави податке, односно доказе из става 6. овог члана, сматраће се да њима не 

располаже, па се пореска обавеза утврђује на основу података и доказа којима 

располаже надлежни орган јединице локалне самоуправе. 



Јавни бележник дужан је да потписано изјашњење обвезника о подацима из става 3. 

овог члана здружи у спис предмета и примерак достави надлежном органу јединице 

локалне самоуправе, у року из става 2. овог члана. 

Изузетно од ст. 1. до 8. овог члана, лице коме по основу наслеђа непокретности, за коју 

не постоје подаци у катастру непокретности и катастру водова, настане обавеза по 

основу пореза на имовину као обвезнику који не води пословне књиге, дужно је да 

поднесе пореску пријаву за утврђивање пореза на имовину, или даном правоснажности 

одлуке по основу које је наслеђе остварено, преко јавног бележника који је донео ту 

одлуку у вршењу законом поверених јавних овлашћења, или надлежном органу 

јединице локалне самоуправе у року од 30 дана од дана правоснажности одлуке. 

Јавни бележник дужан је да примљену пореску пријаву из става 9. овог члана, 

попуњену и потписану од стране обвезника, са правоснажном одлуком коју је донео у 

вршењу законом поверених јавних овлашћења и доказима од значаја за утврђивање 

пореске обавезе које му је обвезник предао до дана правоснажности те одлуке, у року 

од 24 сата од дана правоснажности, по службеној дужности, достави у складу са ставом 

2. овог члана. 

Даном предаје пореске пријаве јавном бележнику у складу са ставом 9. овог члана, 

сматраће се да је обвезник који не води пословне књиге пореску пријаву предао 

непосредно надлежном органу јединице локалне самоуправе.”. 

Члан 9. 

У члану 33в став 1, у уводној реченици, после речи: „самоуправе” додају се запета и 

речи: „осим у случају из члана 33б ст. 1. до 8. овог закона”. 

У тач. 1) и 2) речи: „за коју пореску пријаву није поднео преко јавног бележника у 

складу са чланом 33б овог закона” бришу се. 

У ставу 2. речи: „члана 33б овог закона и” бришу се. 

Члан 10. 

У члану 33г став 2. мења се и гласи: 

„За имовину за коју је поднео пореску пријаву у складу са овим законом, односно за 

коју се не подноси пореска пријава у складу са чланом 33б став 1. овог закона, 

обвезник који не води пословне књиге дужан је да поднесе пореску пријаву ако је 

дошло до промене од утицаја на висину пореске обавезе за ту имовину, о којој нису 

садржани подаци у поднетој пореској пријави или у другим подацима које је јавни 

бележник доставио надлежном органу јединице локалне самоуправе у складу са 

чланом 33б став 3. овог закона.”. 

Члан 11. 

Члан 34. мења се и гласи: 

„Члан 34. 



Пореска пријава не подноси се за утврђивање пореза на наслеђе и поклон, односно 

пореза на пренос апсолутних права, по основу исправе коју је саставио, оверио или 

потврдио јавни бележник, односно правоснажне одлуке коју је јавни бележник донео у 

вршењу законом поверених јавних овлашћења, у случају кад у складу са чл. 17. и 29. 

овог закона пореска обавеза настаје даном састављања, овере или потврђивања исправе 

(у даљем тексту: извршење радње), односно даном правоснажности одлуке коју је 

донео јавни бележник, и то за: 

1) наслеђе ствари и права из члана 14. овог закона остварено по основу правоснажног 

решења о наслеђивању које је донео јавни бележник у вршењу законом поверених 

јавних овлашћења; 

2) поклон ствари и права из члана 14. овог закона остварен у оставинском поступку 

који спроводи јавни бележник у вршењу законом поверених јавних овлашћења, 

односно за поклон права на непокретности остварен по основу исправе коју је 

саставио, оверио или потврдио јавни бележник или правоснажне одлуке коју је донео 

јавни бележник; 

3) пренос апсолутних права на непокретности. 

Јавни бележник дужан је да исправу из става 1. овог члана, у року од 24 сата од 

тренутка извршења радње, односно правоснажну одлуку коју је донео у оквиру 

законом поверених јавних овлашћења, у року од 24 сата од дана правоснажности, по 

службеној дужности, кроз е-шалтер, односно кроз е-шалтер и преко СМО, достави 

органу надлежном за послове катастра. 

Јавни бележник дужан је да уз исправу, односно одлуку из става 1. овог члана, на 

начин и у роковима из става 2. овог члана, достави: 

1) изјашњење обвезника да ли постоје дугови, трошкови и други терети које је 

обвезник пореза на наслеђе дужан да исплати или на други начин намири из наслеђене 

имовине (у даљем тексту: дугови), односно да ли обвезник пореза на наслеђе и поклон 

сматра да има право на пореско ослобођење по основу члана 21. овог закона или на 

порески кредит по основу члана 22. овог закона, односно да ли обвезник пореза на 

пренос апсолутних права сматра да има право на пореско ослобођење по основу чл. 31. 

до 31б овог закона; 

2) доказе од значаја за утврђивање пореске обавезе, односно изјаву купца првог стана 

из члана 36. став 2. овог закона, које му је доставио обвезник до извршења радње, 

односно до доношења одлуке; 

3) податке о исправи коју је саставио, оверио или потврдио јавни бележник, односно о 

правоснажној одлуци коју је јавни бележник донео у вршењу законом поверених 

јавних овлашћења. 

Орган надлежан за послове катастра дужан је да примљену исправу из става 1. овог 

члана и изјашњења, доказе, изјаву и податке из става 3. овог члана, одмах по пријему, 

по службеној дужности, кроз е-шалтер, достави пореском органу. 



Даном истека рока из става 4. овог члана сматраће се да је порески орган сазнао за 

наслеђе и поклон, односно за пренос апсолутних права који се врши по основу исправе 

или одлуке из става 1. овог члана и да је примио изјашњење, доказе, изјаву и податке 

из става 3. овог члана. 

Кад обвезник јавном бележнику није доставио, или није доставио све доказе од значаја 

за утврђивање пореске обавезе, које порески орган не може прибавити разменом 

података између државних органа преко СМО, односно кад није доставио изјашњење 

или изјаву из става 3. тач. 1) и 2) овог члана, обвезник је дужан да их на захтев 

пореског органа достави том органу у остављеном року у пореском поступку. 

Ако обвезник у остављеном року не достави доказе, односно изјашњење или изјаву из 

става 3. тач. 1) и 2) овог члана, сматраће се да обвезник не располаже доказима, 

односно да изјава није поднета, односно да не постоје дугови, односно да обвезник 

нема право на пореско ослобођење или на порески кредит.”. 

Члан 12. 

У члану 35. став 1. речи: „став 1.” бришу се. 

Ставови 2. и 3. мењају се и гласе: 

„Пријава из става 1. овог члана подноси се пореском органу – организационој јединици 

надлежној за територију на којој обвезник – физичко лице има пребивалиште, односно 

боравиште, односно пореском органу – организационој јединици надлежној за 

територију на којој обвезник – правно лице има седиште. 

Изузетно од става 2. овог члана, пореска пријава за утврђивање пореза на поклон који 

за предмет има само непокретност, подноси се пореском органу – организационој 

јединици надлежној за територију на којој се налази непокретност коју порески 

обвезник прима на поклон.”. 

У ставу 4. речи: „става 3.” замењују се речима: „става 2.”. 

Став 5. брише се. 

Члан 13. 

У члану 36. став 1. речи: „став 1.” бришу се. 

У ставу 2. реч: „уз” замењује се речима: „пореском органу доставља”, а после речи: 

„овог члана” запета и реч: „подноси” бришу се. 

Члан 14. 

Овај закон ступа на снагу 1. јануара 2020. године. 

 

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

Указ о проглашењу Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и 

инвалидском осигурању 



Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском 

осигурању, који је донела Народна скупштина Републике Србије на Седмој седници 

Другог редовног заседања у 2019. години, 6. децембра 2019. године. 

ПР број 128 

У Београду, 6. децембра 2019. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању 

Члан 1. 

У Закону о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 

64/04 – УС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон, 63/06 – УС, 5/09, 107/09, 101/10, 

93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18 и 46/19 – УС, у даљем тексту: Закон), члан 1. 

мења се и гласи: 

„Члан 1. 

Пензијско и инвалидско осигурање у Републици Србији је обавезно. 

Пензијски систем у Републици Србији чине и добровољни пензијски фондови и 

пензијски планови који се уређују посебним законом.”. 

Члан 2. 

У члану 11. тачка 7) брише се. 

Члан 3. 

У члану 12. став 1. после тач. 3) и 4) додају се тач. 3а) и 4а) које гласе: 

„3а) лица која раде на територији Републике Србије за страног послодавца, који нема 

регистровано представништво у Републици Србији, код кога за обављен посао 

остварују накнаду (у даљем тексту: уговорена накнада), а нису осигурани по другом 

основу; 

4а) лица која, у складу са законом, обављају пољопривредну делатност у својству 

предузетника, ако нису обавезно осигурани по основу запослења; ”. 

Члан 4. 

У члану 14. став 5. речи: „тачка 3)” замењују се речима: „тач. 3) и 3а) ”, а запета и речи: 

„уколико се не може утврдити почетак и престанак обављања послова” бришу се. 

Члан 5. 

Назив главе III. и члан 16. мењају се и гласе: 

„III. ДОБРОВОЉНИ ПЕНЗИЈСКИ ФОНДОВИ И ПЕНЗИЈСКИ ПЛАНОВИ 

Члан 16. 



Систем добровољних пензијских фондова и пензијских планова, заснован је на 

индивидуалној капитализованој штедњи и уређује се посебним законом.”. 

Члан 6. 

У члану 18. тачка 3) подтачка (2) брише се. 

Члан 7. 

У члану 21. после речи: „војну службу” додају се речи: „и када код полицијског 

службеника настане потпуни губитак радне способности за професионално вршење 

полицијских послова”. 

Члан 8. 

У члану 28. став 1. тачка 1) мења се и гласи: 

„1) супружник и ванбрачни партнер у складу са прописима којима се уређују 

породични односи;”. 

После става 1. додају се нови став 2. и ст. 3. и 4. који гласе: 

„Право на породичну пензију може остварити супружник и ванбрачни партнер из става 

1. тачка 1) овог члана, уколико су брак, односно ванбрачна заједница живота трајали 

најмање три године, или ако са умрлим осигураником, односно корисником права, има 

заједничко дете. 

Право на породичну пензију може остварити и супружник из разведеног брака и 

ванбрачни партнер из става 1. тачка 1) овог члана после престанка заједнице живота 

ванбрачних партнера, ако им је судском пресудом утврђено право на издржавање. 

Постојање ванбрачне заједнице и обавезе издржавања из ст. 1–3. овог члана, утврђује 

се у ванпарничном поступку.”. 

Досадашњи став 2. брише се. 

Члан 9. 

Члан 28а брише се. 

Члан 10. 

У члану 29. речи: „брачног друга” у одређеном падежу замењују се речима: 

„супружника, односно ванбрачног партнера” у одговарајућем падежу. 

Члан 11. 

У члану 30. речи: „брачног друга” у одређеном падежу замењују се речима: 

„супружника, односно ванбрачног партнера” у одговарајућем падежу. 

Члан 12. 

Члан 30а мења се и гласи: 

„30а 



Супружник, односно ванбрачни партнер професионалног војног лица према прописима 

о Војсци Србије које је погинуло за време дејстава, право на породичну пензију стиче 

без обзира на навршене године живота под условом да није поново склопио брак.”. 

Члан 13. 

У члану 34. став 1. речи: „брачни друг” замењују се речима: „супружник, односно 

ванбрачни партнер”. 

Члан 14. 

У глави VI одељак 5. Право на накнаду погребних трошкова и члан 41. бришу се. 

Члан 15. 

У члану 42. став 1. после тачке 4) додаје се тачка 4а) која гласи: 

„4a) судије распоређене у Посебно одељење и Одељење за ратне злочине Вишег суда у 

Београду и Посебно одељење и Одељење за ратне злочине Апелационог суда у 

Београду, Тужилац за организовани криминал, заменици Тужиоца за организовани 

криминал, Тужилац за ратне злочине и заменици Тужиоца за ратне злочине;”. 

У ставу 3. реч: „тачка” замењује се речима: „тач. 4а) и ”. 

Члан 16. 

У члану 43. стaв 1. речи: „тач. 1) до 6)” замењују се речима: „тач. 1)–4) и тач. 5) и 6)”. 

У ставу 3. реч: „тачка” замењује се речима: „тач. 4а) и”. 

Члан 17. 

После члана 51. додаје се члан 51а који гласи: 

„Члан 51а 

За осигуранике којима jе износ обавезе уплате доприноса утврђивао Фонд и када је 

обавеза уплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на најнижу основицу 

осигурања извршена по истеку рока утврђеног законом, у стаж осигурања се утврђује 

време на које се уплата доприноса односи, тако што се износ уплаћеног доприноса 

доводи у однос са најнижом месечном основицом важећом у моменту уплате 

доприноса, у складу са законом.”. 

Члан 18. 

У члану 55. став 2. после речи: „запосленом у Управи” додају се речи: „судији 

распоређеном у Посебно одељење и Одељење за ратне злочине Вишег суда у Београду 

и Посебно одељење и Одељење за ратне злочине Апелационог суда у Београду, 

Тужиоцу за организовани криминал, заменицима Тужиоца за организовани криминал, 

Тужиоцу за ратне злочине и заменицима Тужиоца за ратне злочине”. 

Члан 19. 

У члану 71. став 3. мења се и гласи: 



„Породична пензија умрлог осигураника, односно корисника права, одређује се као 

једна породична пензија у висини која припада за једног члана породице, и дели се у 

једнаким износима, ако право на породичну пензију имају: 

1) супружник; 

2) ванбрачни партнер; 

3) супружник из разведеног брака, ако му је судском пресудом утврђено право на 

издржавање; 

4) ванбрачни партнер после престанка заједнице живота ванбрачних партнера, ако му 

је судском пресудом утврђено право на издржавање.”. 

Члан 20. 

У глави VIII одељак 4. Накнада погребних трошкова и члан 75. бришу се. 

Члан 21. 

Члан 79. мења се и гласи: 

„Члан 79. 

Осигуранику из члана 42. овог закона, који испуњава услове за стицање права на 

старосну пензију из чл. 43. и 43а овог закона, старосна пензија одређује се у складу са 

одредбама члана 61. овог закона, а лични бодови утврђују се на начин предвиђен чл. 

62–70. овог закона. 

Изузетно од члана 63. став 1, члана 64. ст. 2. и 3. и члана 65. овог закона, осигуранику 

из става 1. овог члана за израчунавање годишњег личног коефицијента не узима се 

период од 1. јануара 1970. године већ период од 1. јануара 1996. године. 

Износ пензије утврђен на начин из ст. 1. и 2. овог члана увећан за 20% представља 

укупан износ пензије за осигуранике из става 1. овог члана, осим за осигуранике из 

члана 42. став 1. тачка 4а) овог закона. 

На начин из става 2. овог члана утврђује се годишњи лични коефицијент и за друге 

запослене у Министарству унутрашњих послова, припаднике Безбедносно-

информативне агенције, припаднике Војнобезбедносне и Војнообавештајне агенције 

под условом да у том органу имају навршених најмање 20 година стажа осигурања. 

Осигуранику из члана 42. овог закона инвалидска пензија се одређује у складу са ст. 1–

3. овог члана, под условом да је на пословима из члана 42. овог закона навршио 

потребан стаж осигурања за стицање права на инвалидску пензију из чл. 25. и 26. овог 

закона. 

Изузетно од става 5. овог члана, осигуранику из члана 42. став 1. тачка 4а) овог закона 

инвалидска пензија се одређује у складу са ст. 1. и 2. овог члана, под условом да је на 

пословима из члана 42. овог закона навршио потребан стаж осигурања за стицање 

права на инвалидску пензију из чл. 25. и 26. закона. 



Износ пензије из ст. 1–6. овог члана не може бити већи од износа утврђеног у члану 78. 

овог закона.”. 

Члан 22. 

Члан 80. мења се и гласи: 

„Пензија се почев од пензије за месец јануар текуће године усклађује у проценту који 

представља збир половине процента промене потрошачких цена и половине процента 

промене просечне зараде без пореза и доприноса. 

Усклађивање пензије у смислу става 1. овог члана врши се на основу података органа 

надлежног за послове статистике о промени просечне зараде без пореза и доприноса 

запослених на територији Републике Србије и промени потрошачких цена за период од 

12 месеци рачунајући уназад почев од месеца јуна претходне календарске године, у 

односу на период од 12 месеци који претходи наведеном периоду.”. 

Члан 23. 

Члан 80б брише се. 

Члан 24. 

У члану 82а ст. 2. и 4. мењају се и гласе: 

„Престанком осигурања у смислу става 1. овог члана сматра се и ранији престанак 

осигурања, ако се лице у тренутку подношења захтева за остваривање права на 

старосну или превремену старосну пензију налази у осигурању, под условом да је тај 

захтев поднет пре истека рока од шест месеци од дана поновног ступања у осигурање. 

Изузетно од става 1. овог члана, осигураници из члана 12. став 1. тачка 1) овог закона 

који обављају делатност у складу са законом којим се уређује рад приватних 

предузетника, осигураници из члана 14. став 5. овог закона и осигураници који су 

изабрана, именована или постављена лица, као и лица која су хранитељи у складу са 

законом, право на старосну пензију или превремену старосну пензију могу остварити 

испуњењем услова за стицање права на старосну пензију или превремену старосну 

пензију.ˮ. 

Члан 25. 

У члану 93. став 2. после речи: „овог члана” додају се речи: „којим је утврђено 

постојање инвалидности, телесног оштећења, потпуне неспособности за рад и 

неспособности за самосталан живот и рад”. 

Члан 26. 

У члану 95. став 2. брише се. 

Члан 27. 

У члану 97. речи: „у првостепеном поступку” бришу се. 

Члан 28. 



У члану 98а став 6. мења се и гласи: 

„Ако се утврди да је кориснику исплаћен већи аконтативни износ пензије од коначног 

износа, Фонд ће вршити обуставу до 1/3 месечног износа пензије, све док се на тај 

начин износ разлике не измири, осим ако се Фонд и корисник другачије не 

споразумеју.”. 

Став 7. брише се. 

Члан 29. 

У члану 104. став 3. мења се и гласи: 

„У поновљеном поступку примењују се прописи који су важили у време доношења 

решења по коме се поступак понавља.”. 

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

„Права утврђена новим решењем припадају од првог дана наредног месеца од дана 

подношења захтева за понављање поступка, односно од првог дана наредног месеца од 

дана доношења решења у поступку понављања покренутом по службеној дужности.”. 

Члан 30. 

У члану 105. став 3. после речи: „односно” додају се речи: „од првог дана наредног 

месеца”. 

Члан 31. 

У члану 112. став 1. запета и речи: „а најраније од дана достављања правноснажног 

решења о утврђеној инвалидности послодавцу” бришу се. 

Став 2. брише се, а досадашњи став 3. постаје став 2. 

Члан 32. 

У члану 115. став 1. реч: „односно” брише се, а после речи: „оштећења” додају се 

запета и речи: „односно потреби за помоћи и негом другог лица”. 

После става 1. додаје се став 2. који гласи: 

„Ако у степену телесног оштећења наступи промена која није од утицаја на право, 

нови степен телесног оштећења утврђује се од дана настале промене.”. 

Члан 33. 

После члана 124a додаје се назив главе Xа и члан 124б који гласе: 

„Xа НАКНАДА ПОГРЕБНИХ ТРОШКОВА 

Члан 124б 

Фонд ће лицу које је сносило трошкове сахране корисника пензије, исплатити накнаду 

погребних трошкова у висини износа те накнаде у исплати на дан ступања на снагу 

овог закона. 



Основ за исплату накнаде погребних трошкова из става 1. овог члана је оригинал 

рачуна, који Фонду доставља лице које је сносило трошкове сахране корисника 

пензије. 

Лице које је сносило трошкове сахране дужно је да Фонду достави и број свог текућег 

рачуна, ради исплате накнаде погребних трошкова. 

Накнада погребних трошкова из става 1. овог члана надаље се усклађује на исти начин 

као и пензија.”. 

Члан 34. 

У члану 125. ст. 2. и 3. бришу се. 

Члан 35. 

У члану 168. после става 2. додају се ст. 3–6. који гласе: 

„Запослени у Фонду остварују права и обавезе из радног односа у складу са законом. 

Запослени у Фонду имају службену легитимацију којом доказују своје службено 

својство и идентитет. 

Услови и начин издавања и коришћења, као и изглед и садржај службене легитимације, 

утврђују се општим актом Фонда. 

Службену легитимацију из става 4. овог члана израђује и штампа Народна банка 

Србије – Завод за израду новчаница и кованог новца.”. 

Члан 36. 

После члана 191. додаје се члан 191а који гласи: 

„Члан 191а 

„На осигуранике из члана 12. став 1. тачка 3а) овог закона, у погледу обавезе плаћања 

доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, рокова и обавезе достављања пријава, 

примењују се прописи којима се уређују порески поступак и пореска администрација, 

порез на доходак грађана, доприноси за обавезно социјално осигурање и други 

прописи у надлежности министарства надлежног за послове финансија.”. 

Члан 37. 

У члану 208. став 2. брише се, а став 3. мења се и гласи: 

„Уколико се Фонд и корисник не споразумеју о начину повраћаја преплаћеног износа 

пензије, Фонд доноси решење о обавези повраћаја више исплаћеног износа обуставом 

до 1/3 месечног износа пензије, све док се на тај начин дуг по овом основу не измири.”. 

Досадашњи ст. 3–6. постају ст. 2–5. 

Члан 38. 

Члан 245. брише се. 



Члан 39. 

Одредба члана 51а овог закона примењиваће се и у случајевима када је, до дана 

ступања на снагу овог закона, обавезу уплате доприноса за пензијско и инвалидско 

осигурање уместо Пореске управе утврдио Фонд. 

Члан 40. 

Општи акт из члана 35. став 3. овог закона донеће се у року од 60 дана од дана ступања 

на снагу овог закона. 

Члан 41. 

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

Републике Србије”, осим одредаба чл. 22. и 23, које се примењују почев од 1. јануара 

2020. године. 

 

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

Указ о проглашењу Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању 

основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања 

код корисника јавних средстава 

Проглашава се Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица 

за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника 

јавних средстава, који је донела Народна скупштина Републике Србије на Седмој 

седници Другог редовног заседања у 2019. години, 6. децембра 2019. године. 

ПР број 129 

У Београду, 6. децембра 2019. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун 

и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 

средстава 

Члан 1. 

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о привременом уређивању 

основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код 

корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, бр. 116/14 и 95/18) – у даљем 

тексту: Закон. 

Члан 2. 

Основица, односно вредност радног часа, вредност бода и вредност основне зараде (у 

даљем тексту: основица), за обрачун и исплату плата, односно зарада код корисника 



јавних средстава из члана 2. став 1. тач. 1)–3) Закона примењиваће се у висини која је 

утврђена у складу са законом у тренутку ступања на снагу овог закона. 

Основица за обрачун и исплату плата, односно зарада код корисника јавних средстава 

из члана 2. став 1. тач. 4)–6) Закона примењиваће се у висини која је била утврђена до 

дана ступања на снагу Закона. 

Члан 3. 

Овај закон ступа на снагу 1. јануара 2020. године. 

 

 

 

 

 

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

Указ о проглашењу Закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит 

правних лица 

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, 

који је донела Народна скупштина Републике Србије на Седмој седници Другог 

редовног заседања у 2019. години, 6. децембра 2019. године. 

ПР број 130 

У Београду, 6. децембра 2019. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица 

Члан 1. 

У Закону о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02, 

80/02 – др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – др. закон, 

142/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15, 113/17 и 95/18), у члану 22а после става 5. 

додаје се нови став 6, који гласи: 

„На терет расхода банке признаје се износ расхода утврђен у билансу успеха банке по 

основу умањења дуга који сноси банка у висини утврђеној у складу са законом којим је 

уређена конверзија стамбених кредита индексираних у швајцарским францима.”. 

Досадашњи ст. 6. и 7. постају ст. 7. и 8. 

Члан 2. 



У члану 25. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„Приход који резидентни обвезник, основан у складу са прописима којима се уређују 

инвестициони фондови, оствари по основу отуђења имовине из члана 27. став 1. овог 

закона, не улази у пореску основицу.”. 

У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, речи: „ст. 1. и 2.” замењују се речима: „ст. 

1, 2. и 3.”. 

Члан 3. 

У члану 27. додаје се став 5, који гласи: 

„Капитални добитак, односно губитак у складу са овим чланом, не утврђује обвезник 

који је основан сходно прописима којима се уређују инвестициони фондови.”. 

Члан 4. 

У члану 50а став 4. реч: „опорезива” брише се. 

Члан 5. 

После члана 50ј додаје се члан 50к, који гласи: 

„Члан 50к 

Пореском обвезнику – банци признаје се право на порески кредит у износу од 2% 

преосталог дуга утврђеног у складу са чланом 4. став 2. Закона о конверзији стамбених 

кредита индексираних у швајцарским францима („Службени гласник РС”, број 31/19). 

Порески кредит из става 1. овог члана обвезник користи у два узастопна пореска 

периода, и то у износу од 50% тако обрачунатог пореског кредита. 

У случају да обвезник не може да искористи порески кредит на начин прописан ставом 

2. овог члана, неискоришћени износ пореског кредита може се пренети на рачун пореза 

на добит из будућих обрачунских периода, али не дуже од десет година. 

Министар финансија ближе уређује начин остваривања права на порески кредит из 

става 1. овог члана.”. 

Члан 6. 

У члану 53а став 1. речи: „као и од” бришу се, а после речи: „члана 52. овог закона,” 

додају се речи: „као и услуга,”. 

Став 2. мења се и гласи: 

„Уколико резидентни обвезник користи право на порески кредит из става 1. овог члана, 

приходи од камата, ауторских накнада, накнада по основу закупа непокретности и 

покретних ствари, дивиденди које не испуњавају услове да би се на њих примениле 

одредбе члана 52. овог закона, као и услуга, остварени у другој држави, а по основу 

којих се користи право на порески кредит из става 1. овог члана, укључују се у приходе 

резидентног правног лица у износу увећаном за плаћени порез по одбитку на камате, 

ауторске накнаде, накнаде по основу закупа непокретности и покретних ствари, 



дивиденде које не испуњавају услове да би се на њих примениле одредбе члана 52. 

овог закона, као и услуге.”. 

Члан 7. 

У члану 57. став 2. после речи: „правна лица су дужна да” додају се речи: „у пореској 

пријави која се подноси за порески период у коме су престали услови за пореско 

консолидовање утврде и”. 

Члан 8. 

После члана 61б додаје се члан 61в, који гласи: 

„Члан 61в 

Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне 

групе повезаних правних лица, у смислу одредaбa овог члана, дужно је да надлежном 

пореском органу достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама 

међународне групе повезаних правних лица (у даљем тексту: годишњи извештај), на 

начин који пропише министар финансија. 

Међународна група повезаних правних лица (у даљем тексту: међународна група), у 

смислу става 1. овог члана, је група лица која су међусобно повезана по основу 

власништва или контроле у смислу МРС, односно МСФИ, и чији је укупни 

консолидовани приход, исказан у консолидованим финансијским извештајима за 

период који претходи периоду за који постоји обавеза извештавања у смислу овог 

члана, најмање 750 милиона евра у динарској противвредности по средњем курсу 

Народне банке Србије на дан усвајања консолидованих финансијских извештаја, и 

1) чија једна или више чланица има обавезу да саставља, приказује, доставља и 

обелодањује консолидоване финансијске извештаје у складу са МРС, односно МСФИ, 

или би ту обавезу имала када би била правно лице чијим акцијама се тргује на 

регулисаном тржишту у Републици или изван Републике, и 

2) у којој је најмање једно правно лице резидент друге пореске јурисдикције у односу 

на остале чланице међународне групе, или је најмање једно правно лице резидент једне 

пореске јурисдикције а подлеже опорезивању у другој пореској јурисдикцији по основу 

пословања преко сталне пословне јединице. 

Крајњим матичним правним лицем међународне групе (у даљем тексту: крајње 

матично правно лице), у смислу става 1. овог члана, сматра се правно лице, чланица 

међународне групе, уколико: 

1) непосредно или посредно, над једним или више правних лица, чланица међународне 

групе, има власништво или контролу која ствара обавезу припреме, састављања, 

приказивања, достављања и обелодањивања консолидованих финансијских извештаја у 

складу са захтевима МРС, односно МСФИ, односно, које би такву обавезу имало када 

би било правно лице чијим акцијама се тргује на регулисаном тржишту у Републици 

или изван Републике, и 



2) не постоји друго правно лице унутар међународне групе које има непосредно или 

посредно власништво или контролу над тим лицем, и које има обавезу из тачке 1) овог 

става. 

Годишњи извештај се доставља за пословну годину крајњег матичног правног лица, за 

коју то лице има обавезу да припрема финансијски извештај. 

Изузетно од става 4. овог члана, у случају да се пословна година једне или више 

чланица међународне групе разликује од пословне године крајњег матичног правног 

лица крајње матично правно лице у годишњи извештај за све такве чланице 

међународне групе на исти начин уноси: 

1) податке за пословну годину те чланице која се завршила у периоду од 12 месеци пре 

последњег дана периода за који се доставља годишњи извештај, или 

2) податке за период који одговара периоду из става 4. овог члана. 

Резидентни обвезник, крајње матично правно лице, дужан је да надлежном пореском 

органу поднесе годишњи извештај најкасније у року од 12 месеци од истека пословне 

године за коју се доставља годишњи извештај. 

Пореском јурисдикцијом за потребе овог члана сматраће се свака територија која 

примењује засебно пореско законодавство које је независно од прописа неке друге 

територије, без обзира да ли се сматра засебном државом или делом територије друге 

државе. 

Министар финансија, ослањајући се на изворе везане за добру праксу у вези са 

извештавањем о контролисаним трансакцијама Организације за економску сарадњу и 

развој, ближе уређује услове и начин подношења годишњег извештаја.”. 

Члан 9. 

Одредбе овог закона примењују се на утврђивање, обрачунавање и плаћање пореске 

обавезе почев за 2020. годину, односно за порески период који почиње у 2020. години, 

а одредбе члaна 1. овог закона примењују се на утврђивање, обрачунавање и плаћање 

пореске обавезе почев за 2019. годину. 

Члан 10. 

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 

употребу, држање и ношење добара 



Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и 

ношење добара, који је донела Народна скупштина Републике Србије на Седмој 

седници Другог редовног заседања у 2019. години, 6. децембра 2019. године. 

ПР број 131 

У Београду, 6. децембра 2019. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

Закон о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење 

добара 

Члан 1. 

У Закону о порезима на употребу, држање и ношење добара („Службени гласник РС”, 

26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09, 95/10, 101/10, 

24/11, 100/11, 120/12, 113/13, 68/14 – др. закон, 140/14, 109/15, 112/15, 105/16, 119/17 и 

104/18), у члану 5. став 1. тачка 6) после речи: „електрични” додају се запета и речи: 

„односно чији је један од погона електрични (хибридна возила)”. 

Члан 2. 

У члану 5б став 1. речи: „уплатни рачун” замењују се речима: „рачун за уплату”. 

Члан 3. 

После члана 15а додаје се члан 15б, који гласи: 

„Члан 15б 

Порез на употребу пловила не плаћа се на пловила за којa је обвезник пореза 

министарство надлежно за унутрашње послове.” 

Члан 4. 

У члану 21. тачка 3) мења се и гласи: 

„3) оружје за личну безбедност категорије Б.” 

Додаје се став 2, који гласи: 

„Регистровано оружје, у смислу става 1. овог члана, јесте оружје за које је надлежни 

орган издао исправу (оружни лист, односно дозволу и сл.) за држање, или за држање и 

ношење оружја, или за ношење оружја, у складу са законом којим се уређују оружје и 

муниција, односно исправу у складу са законом који је важио до дана почетка примене 

закона којим се уређују оружје и муниција чија важност није престала.” 

Члан 5. 

Члан 22. мења се и гласи: 

„Члан 22. 



Обавеза плаћања пореза на регистровано оружје настаје даном регистрације оружја 

из члана 21. овог закона.” 

Члан 6. 

Члан 23. мења се и гласи: 

„Члан 23. 

Обвезник пореза на регистровано оружје је лице на које гласи исправа за држање, 

односно исправа за држање и ношење, односно исправа за ношење оружја, из члана 21. 

став 2. овог закона.” 

Члан 7. 

У члану 24. тачка 3) речи: „за које је издат оружни лист за држање оружја, односно 

колекционарска дозвола” замењују се речима: „категорије Б за које је издата исправа за 

држање оружја”. 

У тачки 4) речи: „за које су издати оружни лист за држање, односно колекционарска 

дозвола, као и дозвола за ношење оружја” замењују се речима: „категорије Б за које је 

издата исправа за држање и ношење оружја (укључујући оружни лист за правна лица и 

предузетнике)”. 

Додаје се став 2, који гласи: 

„Изузетно од става 1. овог члана, обвезник пореза за више комада регистрованог 

оружја за личну безбедност коме је издата исправа за ношење оружја, порез на 

регистровано оружје плаћа у годишњем износу, једнаком збиру износа из става 1. тачка 

4) овог члана (за један комад регистрованог оружја на које се порез плаћа) и износа из 

става 1. тачка 3) овог члана за сваки наредни комад регистрованог оружја на који се 

порез плаћа.” 

Члан 8. 

У члану 24а став 2. речи: „одузет оружни лист, односно колекционарска дозвола, 

односно дозвола за ношење оружја” замењују се речима: „одузета исправа за држање, 

односно исправа за држање и ношење оружја (укључујући оружје), односно исправа за 

ношење оружја”. 

Ставови 3. и 4. мењају се и гласе: 

„Ако је порез на регистровано оружје утврђен и плаћен за годину у којој је 

правоснажним решењем надлежног органа одузета исправа за држање, односно 

исправа за држање и ношење оружја (укључујући оружје), односно исправа за ношење 

оружја, припадајући износ пореза за период од дана правоснажности решења о 

одузимању те исправе, до истека те године, сматра се више плаћеним порезом, у 

складу са законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација. 

За регистровано оружје из члана 24. став 1. тачка 3) овог закона за које обвезник у току 

календарске године добије исправу за ношење оружја, пореска обавеза за ту годину из 



става 1. тачка 3) тог члана увећава се за припадајући износ, који се обрачунава у 

односу на разлику износа пореза из става 1. тач. 4) и 3) тог члана, односно у складу са 

ставом 2. тог члана, сразмерно периоду од дана издавања исправе за ношење оружја до 

истека те календарске године.”. 

У ставу 5. тачка 1) речи: „оружног листа, односно колекционарске дозволе, односно 

дозволе за ношење оружја” замењују се речима: „исправе за држање, односно исправе 

за држање и ношење оружја, односно исправе за ношење оружја”. 

Додају се ст. 6. до 8, који гласе: 

„На нестало регистровано оружје чији је нестанак пријављен надлежном органу, које 

тај орган евидентира као пасивизирано оружје, порез се не плаћа у периоду од дана 

пријаве нестанка закључно са даном који претходи дану враћања нађеног оружја 

власнику. 

Ако је порез на нестало пасивизирано регистровано оружје утврђен и плаћен за период 

из става 6. овог члана, плаћени припадајући износ пореза за период од дана пријаве до 

дана који претходи дану враћања нађеног оружја власнику, сматра се више плаћеним 

порезом, у складу са законом којим се уређују порески поступак и пореска 

администрација. 

У случају неосноване пријаве нестанка регистрованог оружја због које порез није 

утврђен и плаћен за период из става 6. овог члана, обвезник је дужан да плати 

припадајући неутврђени порез за сваку годину обухваћену тим периодом, са каматом 

која се обрачунава почев од 1. јануара сваке од тих година, у складу са законом којим 

се уређују порески поступак и пореска администрација.” 

Члан 9. 

Члан 26. мења се и гласи: 

„Члан 26. 

Порез на регистровано оружје утврђује решењем надлежни порески орган, на основу 

података које Пореској управи, за оружје из члана 21. овог закона, доставља 

републички орган управе надлежан за унутрашње послове који је издао исправу о 

регистровању оружја (у даљем тексту: републички орган надлежан за унутрашње 

послове). 

Надлежни порески орган, у смислу става 1. овог члана, јесте Пореска управа – 

организациона јединица надлежна за територију на којој обвезник има седиште, 

односно пребивалиште, односно боравиште кад за то постоје оправдани разлози. 

Организациона јединица Пореске управе надлежна за територију на којој обвезник – 

физичко лице има боравиште, која је физичком лицу утврдила порез на регистровано 

оружје, дужна је да у року од 15 дана од доношења решења о томе обавести 

организациону јединицу Пореске управе надлежну за територију на којој то физичко 

лице има пребивалиште. 



Порез на регистровано оружје плаћа се у року од 15 дана од дана достављања решења 

из става 1. овог члана.” 

Члан 10. 

После члана 26. додаје се члан 26а, који гласи: 

„Члан 26а 

Републички орган надлежан за унутрашње послове дужан је да податке из члана 26. 

став 1. овог закона достави Пореској управи, у року од 15 дана од дана: 

1) почетка сваке календарске године; 

2) регистрације оружја, односно издавања исправе за ношење оружја; 

3) правоснажности решења о одузимању исправе за држање, односно држање и 

ношење (укључујући оружје), односно за ношење оружја; 

4) истицања важности исправе за држање, односно за држање и ношење, односно за 

ношење оружја; 

5) пријаве онеспособљавања оружја; 

6) пасивизације несталог оружја; 

7) враћања нађеног оружја власнику; 

8) преноса права својине на регистрованом оружју; 

9) преузимања оружја од стране тог органа након смрти власника; 

10) наступања других чињеница, у складу са законом којим се уређују оружје и 

муниција, које доводе до настанка или престанка пореске обавезе у складу са овим 

законом. 

Пореској управи се, у складу са ставом 1. тачка 1) овог члана, не достављају подаци о 

регистрованом оружју чији је нестанак пријављен а које није враћено власнику, за 

године које следе години у којој је нестанак оружја пријављен до враћања оружја 

власнику.” 

Члан 11. 

Ако је за држање, односно за ношење, једног истог оружја, у складу са Законом о 

оружју и муницији („Службени гласник РС”, бр. 9/92, 53/93 – др. закон, 67/93 – др. 

закон, 48/94 – др. закон, 44/98, 39/03, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон, 27/11 – УС и 

104/13 – др. закон) за више лица издата исправа чија важност није истекла, обвезник 

пореза на регистровано оружје је власник оружја. 

Члан 12. 

Овај закон ступа на снагу 1. јануара 2020. године. 

 



 

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

Указ о проглашењу Закона о измени Закона о привременом уређивању начина 

наплате таксе за јавни медијски сервис 

Проглашава се Закон о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе 

за јавни медијски сервис, који је донела Народна скупштина Републике Србије на 

Седмој седници Другог редовног заседања у 2019. години, 6. децембра 2019. године. 

ПР број 132 

У Београду, 6. ргодине 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

Закон о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни 

медијски сервис 

Члан 1. 

У Закону о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис 

(„Службени гласник РС”, бр. 112/15, 108/16 и 95/18), у члану 9. број: „220,00” замењује 

се бројем: „255,00”. 

Члан 2. 

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

Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2020. године. 

 

 

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

Указ о проглашењу Закона о изменама Закона о платама запослених у јавним 

агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, 

аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе 

Проглашава се Закон о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и 

другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или 

јединица локалне самоуправе, који је донела Народна скупштина Републике Србије на 

Седмој седници Другог редовног заседања у 2019. години, 6. децембра 2019. године. 

ПР број 133 

У Београду, 6. децембра 2019. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 



Закон о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим 

организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или 

јединица локалне самоуправе 

Члан 1. 

У Закону о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је 

основала Република Србија, аутономна покрајинa или јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС”, бр. 47/18 и 95/18), наслов изнад члана 28. мења се и гласи: 

„Утврђивање основице за 2021. годину”. 

У члану 28. број: „2020” замењује се бројем: „2021”. 

У ставу 2. број: „2019” замењује се бројем: „2020”. 

Члан 2. 

У члану 33. речи: „2020. године” замењују се речима: „2021. године”. 

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 Закона о систему плата запослених у 

јавном сектору 

Проглашава се Закон о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору, 

који је донела Народна скупштина Републике Србије на Седмој седници Другог 

редовног заседања у 2019. години, 6. децембра 2019. године. 

ПР број 134 

У Београду, 6. децембра 2019. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

Закон о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору 

Члан 1. 

У Закону о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 

18/16, 108/16, 113/17 и 95/18), у члану 39. став 2. речи: „2020. године” замењују се 

речима: „2021. године”. 

Члан 2. 



У члану 40. речи: „2020. године” замењују се речима: „2021. године”. 

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 Закона о платама службеника и 

намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе 

Проглашава се Закон о изменама Закона о платама службеника и намештеника у 

органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, који је донела Народна 

скупштина Републике Србије на Седмој седници Другог редовног заседања у 2019. 

години, 6. децембра 2019. године. 

ПР број 135 

У Београду, 6. децембра 2019. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

Закон о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима 

аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе 

Члан 1. 

У Закону о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 113/17 и 95/18), наслов 

изнад члана 32. мења се и гласи: 

„Утврђивање основице у јединицама локалне самоуправе за 2021. годину”. 

У члану 32. речи: „2020. годину” замењују се речима: „2021. годину”. 

Члан 2. 

Члан 38. мења се и гласи: 

„Члан 38. 

Награђивање службеника по основу остварених резултата рада одређивањем већег 

коефицијента у складу са овим законом почеће да се примењује од 2022. године, на 

основу оцена у 2020. и 2021. години.”. 

Члан 3. 



У члану 42. речи: „2020. године” замењују се речима: „2021. године”, а речи: „2021. 

године” замењују се речима: „2022. године”. 

Члан 4. 

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 Закона о запосленима у јавним 

службама 

Проглашава се Закон о изменама Закона о запосленима у јавним службама, који је 

донела Народна скупштина Републике Србије на Седмој седници Другог редовног 

заседања у 2019. години, 6. децембра 2019. године. 

ПР број 136 

У Београду, 6. децембра 2019. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

Закон о изменама Закона о запосленима у јавним службама 

Члан 1. 

У Закону о запосленима у јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 113/17 и 

95/18), у члану 155. број: „2020” замењује се бројем: „2021”. 

Члан 2. 

У члану 161. став 2. речи: „2020. годину” замењује се речима: „2021. годину”. 

Члан 3. 

У члану 163. речи: „2020. године” замењују се речима: „2021. године”, а речи: 

„2021. године” замењују се речима: „2022. године”. 

Члан 4. 

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 o агенцијском запошљавању 

Проглашава се Закон o агенцијском запошљавању, који је донела Народна 

скупштина Републике Србије на Седмој седници Другог редовног заседања у 2019. 

години, 6. децембра 2019. године. 

ПР број 137 

У Београду, 6. децембра 2019. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

 

Закон o агенцијском запошљавању 

Предмет 

Члан 1. 

Овим законом уређују се права и обавезе запослених који закључују уговор о раду 

са агенцијом за привремено запошљавање ради уступања на привремени рад 

послодавцу кориснику, под условима утврђеним овим законом, једнак третман 

уступљених запослених у погледу остваривања одређених права из радног односа и по 

основу рада, услови за рад агенција за привремено запошљавање, начин и услови 

уступања запослених, однос између агенције и послодавца корисника и обавезе 

агенције и послодавца корисника према уступљеним запосленима. 

Овај закон примењује се на све уступљене запослене без обзира на врсту радног 

односа и радно време. 

За све што није уређено овим законом примењује се закон којим се уређује рад. 

Дефиниције 

Члан 2. 

Агенција за привремено запошљавање (у даљем тексту: Агенција) је привредно 

друштво или предузетник регистрован код надлежног органа на територији Републике 

Србије, који заснива радни однос са запосленим ради његовог привременог уступања 

послодавцу кориснику на територији Републике Србије ради обављања послова под 

његовим надзором и руковођењем. 

Уступљени запослени је физичко лице које је у радном односу у Агенцији у 

складу са овим законом и законом којим се уређује рад, а које се уступа послодавцу 

кориснику ради привременог обављања послова под његовим надзором и 

руковођењем, у складу са овим законом. 

Послодавац корисник је правно лице, предузетник, односно представништво или 

огранак страног правног лица које је регистровано у складу са законом на територији 

Републике Србије, државни орган, орган аутономне покрајине и јединице локалне 



самоуправе, ако овим законом није друкчије одређено, код кога, под његовим надзором 

и руковођењем, уступљени запослени привремено обавља послове, у складу са овим 

законом. 

Упоредни запослени је запослени који је у радном односу код послодавца 

корисника који обавља или би обављао исте послове с обзиром на захтевани степен и 

врсту стручне спреме, односно ниво квалификација и посебна знања и способности, 

односно компетенције, сложеност, одговорност, радно искуство и друге посебне услове 

за рад. 

Ако код послодавца корисника нема упоредног запосленог на истим пословима, 

уступљеном запосленом не може се одредити нижа основна зарада од основне зараде 

запосленог код послодавца корисника у истом степену стручне спреме односно нивоу 

квалификације. 

Уступање је период у коме запослени привремено обавља послове код послодавца 

корисника под његовим надзором и руковођењем. 

Основни услови запошљавања и рада су: 

1) услови утврђени законом којим се уређује рад, колективним уговором, односно 

правилником о раду који се примењују код послодавца корисника, односно уговором о 

раду упоредног запосленог, а који се односе на трајање радног времена, прековремени 

рад, ноћни рад, одмор у току дневног рада, дневни и недељни одмор, годишњи одмор и 

друга одсуства, државне и друге празнике, зараду за обављени рад и време проведено 

на раду (у даљем тексту: зарада), накнаде зараде и накнаде трошкова за долазак и 

одлазак са рада, за исхрану у току рада, за регрес за коришћење годишњег одмора, за 

време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, за смештај и исхрану за 

рад и боравак на терену, за погребне услуге (у даљем тексту: накнада трошкова), у 

складу са законом којим се уређује рад; 

2) услови утврђени у складу са законом којим се уређује безбедност и здравље на 

раду. 

УСЛОВИ ЗА РАД АГЕНЦИЈЕ 

Члан 3. 

Министарство надлежно за послове рада (у даљем тексту: Министарство), на 

захтев привредног друштва или предузетника регистрованог у регистру привредних 

субјеката у складу са законом, издаје дозволу за рад Агенције (у даљем тексту: 

Дозвола), под следећим условима: 

1) да законски заступник привредног друштва или предузетник, односно 

запослени који је овлашћен да закључује уговоре из чл. 9. и 11. овог закона има 

стечено високо образовање 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 који има 

положен стручни испит за рад агенција за привремено запошљавање; 

2) да привредно друштво или предузетник испуњава просторне и техничке услове 

за рад. 



Привредно друштво и предузетник дужни су да, у року од осам дана од дана 

пријема Дозволе, поднесу пријаву за упис делатности (78.20 Делатност агенција за 

привремено запошљавање) или осталог уступања људских ресурса (78.30 Остало 

уступање људских ресурса) и пословног имена у ком ће као предмет пословања бити 

наведено „Агенција за привремено запошљавање”, у складу са законом којим се 

уређује регистрација привредних субјеката. 

Привредно друштво и предузетник не може да обавља делатност из става 2. овог 

члана пре уписа те делатности у складу са законом, нити може да има уписану 

делатност из става 2. овог члана без претходно издате Дозволе. 

Члан 4. 

Физичко лице, које је правноснажном пресудом осуђено за кривично дело из групе 

кривичних дела из области рада, за кривична дела примања и давања мита, за кривична 

дела проневере, за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање шест 

месеци не може основати Агенцију, бити члан и законски заступник Агенције. 

Агенција којој је одузета Дозвола, не може обављати делатност из члана 3. став 2. 

овог закона у року од три године од дана одузимања Дозволе. 

Агенцији којој је актом надлежног инспекцијског органа у поступку надзора 

утврђено да без Дозволе из члана 3. став 1. овог закона обавља послове уступања не 

може се издати Дозвола у року од три године од дана доношења акта надлежног 

инспекцијског органа. 

Члан 5. 

Надзор у поступку утврђивања испуњености услова за рад Агенција, а у вези са 

применом чл. 3–8. овог закона, врши инспекција рада. 

За полагање и поновно полагање стручног испита за рад Агенција, као и за 

издавање уверења о положеном стручном испиту плаћа се републичка 

административна такса у складу са законом којим се прописују републичке 

административне таксе. 

Стручни испит за рад Агенција полаже се пред одговарајућом комисијом коју 

образује министар надлежан за послове рада (у даљем тексту: Министар). 

Чланови Комисије имају право на накнаду за рад. 

Министар прописује просторне и техничке услове за рад Агенције, услове стручне 

оспособљености лица из члана 3. став 1. тачка 1) овог закона, програм, садржину, 

начин полагања стручног испита за рад агенција за привремено запошљавање и висину 

накнаде за рад чланова Комисије. 

Члан 6. 

Дозвола се издаје на период од пет година. 

Дозвола се може продужити на начин и под условима под којима се издаје, с тим 

да се захтев за продужење Дозволе мора поднети најкасније 30 дана пре истека рока 

важења Дозволе. 



За издавање и продужење Дозволе, као и за промену седишта Агенције, плаћа се 

републичка административна такса у складу са законом којим се прописују републичке 

административне таксе. 

Министарство води евиденцију која садржи: 

1) податке о Агенцијама (назив, седиште, матични број и ПИБ); 

2) број и датум доношења Решења о издавању, продужењу, одузимању и 

престанку важења Дозволе, као и датум почетка важења и престанка важења Дозволе; 

3) друге податке од значаја за вођење евиденције о Агенцијама. 

Агенција којој је издата Дозвола дужна је да писмено обавести Министарство о 

променама које су од утицаја за обављање послова уступања запослених у року од 

осам дана од дана настанка промене. 

Члан 7. 

Дозвола се одузима Агенцији: 

1) ако престане да испуњава услове из члана 3. овог закона; 

2) ако наступи случај из члана 4. став 1. овог закона; 

3) ако је у року од годину дана утврђена прекршајна одговорност Агенције, по 

више основа или у износу који прелази дупли износ максимално прописане казне, а 

инспекција рада оцени да Агенција тиме очигледно нарушава права уступљених 

запослених, односно континуирано крши одредбе овог закона. 

Министарство доноси решење о одузимању Дозволе, по предлогу надлежног 

органа, односно организације или по службеној дужности, ако су испуњени услови из 

става 1. овог члана или други услови у складу са законом. 

Агенција којој је Дозвола одузета не може обављати послове уступања 

запослених, односно не може да закључи нове уговоре о раду ради уступања 

запослених послодавцу кориснику. 

Агенцији којој је Дозвола одузета из разлога предвиђених у ставу 1. тач. 2) и 3) 

овог члана, иста се може поново издати протeком рока од три године од дана 

одузимања. 

Уговори о раду који су закључени пре одузимања Дозволе Агенцији остају на 

снази до истека рока уступања, а најдуже два месеца од дана одузимања Дозволе. 

Члан 8. 

Дозвола престаје да важи: 

1) истеком рока важења Дозволе из члана 6. став 1. овог закона; 

2) на основу захтева Агенције за престанак важења Дозволе; 

3) брисањем привредног друштва, односно предузетника који обавља послове 

уступања запослених из регистра надлежног органа. 



Захтев за престанак важења Дозволе, Агенција може да поднесе ако пружи доказ 

да је уступљеним запосленима исплатила зараде, накнаде зараде и накнаде трошкова из 

члана 2. став 7. овог закона. 

На поступак издавања, одузимања и престанка важења Дозволе и вођења 

евиденција примењују се одредбе закона којим се уређује управни поступак. 

Ближе услове и начин издавања, одузимања и престанка важења Дозволе 

прописује Министар. 

УСЛОВИ ЗА УСТУПАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

Заснивање радног односа 

Члан 9. 

Агенција са уступљеним запосленим закључује уговор о раду на неодређено или 

уговор о раду на одређено време које је једнако времену уступања послодавцу 

кориснику, у складу са овим законом и законом којим се уређује рад. 

Уговор из става 1. овог члана у име и за рачун Агенције закључује лице које 

испуњава услове из члана 3. став 1. тачка 1) овог закона. 

Уговор о раду на неодређено време из става 1. овог члана, поред елемената 

утврђених законом којим се уређује рад, садржи и: 

1) врсту послова за које ће се запослени уступати; 

2) да запослени прихвата да обавља послове на основу упута за рад код 

послодавца корисника (у даљем тексту: упут). 

Уговор о раду на одређено време које је једнако времену уступања послодавцу 

кориснику, односно упут који је саставни део уговора о раду на неодређено време и 

који замењује анекс тог уговора, достављају се запосленом пре његовог уступања 

послодавцу кориснику и садрже, поред елемената утврђених законом којим се уређује 

рад, и следеће услове рада: 

1) пословно име, односно назив и седиште послодавца корисника код кога се 

запослени уступа и податке о особи која је овлашћена за заступање послодавца 

корисника према уступљеним запосленима; 

2) место рада код послодавца корисника; 

3) назив и опис послова које уступљени запослени треба да обавља код послодавца 

корисника; 

4) трајање уступања и основ за уступање послодавцу кориснику за уступљене 

запослене на одређено време (члан 16. овог закона); 

5) дан почетка рада код послодавца корисника; 

6) новчани износ основне зараде, елементе за утврђивање основне зараде, радног 

учинка, увећане зараде и накнаде зараде; 

7) трајање дневног и недељног радног времена код послодавца корисника; 



8) трајање годишњег одмора на који запослени има право, а ако се то не може 

навести у моменту уступања, начин одобравања и утврђивања плаћеног годишњег 

одмора. 

Члан 10. 

Уговор из члана 9. овог закона, у случају уступања запослених послодавцу 

кориснику који обавља делатност на територији држава чланица Европске уније и 

Европског економског простора, поред наведених елемената из тог члана, садржи и: 

1) трајање рада у иностранству; 

2) валуту у којој ће се исплаћивати зарада; 

3) према потреби, друга новчана и неновчана давања у вези са боравком у 

иностранству; 

4) према потреби, услове који уређују повратак упућеног запосленог у Републику 

Србију. 

Одредба из става 1. овог члана не примењује се ако трајање рада у иностранству 

не прелази месец дана. 

Уговор о уступању запослених између Агенције и послодавца корисника 

Члан 11. 

Уговор о уступању запослених између Агенције и послодавца корисника (у даљем 

тексту: уговор о уступању запослених) закључује се у писаном облику и обавезно 

садржи: 

1) обавезу послодавца корисника да Агенцији пре почетка уступања запослених 

достави тачне информације о: 

(1) броју уступљених запослених који су потребни послодавцу кориснику, 

(2) временском периоду на који се уступају запослени и основу за уступање 

запослених на одређено време у складу са овим законом (члан 16. овог закона), 

(3) месту рада уступљених запослених, 

(4) пословима које ће уступљени запослени обављати, 

(5) подацима о условима за рад на пословима за чије се обављање уступају 

запослени, 

(6) основним условима рада из члана 2. став 7. овог закона; 

2) начин и рок у коме је послодавац корисник дужан да Агенцији достави податке 

потребне за обрачун и исплату зараде, накнаде зараде и накнаде трошкова из члана 2. 

став 7. овог закона; 

3) податке о лицу које је овлашћено за заступање послодавца корисника према 

Агенцији као и о лицу овлашћеном за заступање Агенције према послодавцу 

кориснику, који могу бити замењени достављањем једностраног обавештења; 



4) податке о лицу код послодавца корисника које је овлашћено за заступање 

послодавца корисника према уступљеним запосленима; 

5) накнаду за услуге које Агенција пружа послодавцу кориснику и друга 

међусобна права и обавезе Агенције и послодавца корисника; 

6) друга питања од значаја за остваривање права и обавеза уступљених запослених 

и уређивање међусобног односа Агенције и послодавца корисника, који могу бити 

замењени достављањем једностраног обавештења. 

Уговор из става 1. овог члана у име и за рачун Агенције закључује лице које 

испуњава услове из члана 3. став 1. тачка 1) овог закона. 

Уговор о уступању запослених у случају упућивања у другу државу 

Члан 12. 

Уговор о уступању запослених који Агенција закључује са послодавцем 

корисником који обавља делатност на територији држава чланица Европске уније и 

Европског економског простора, поред обавезних елемената из члана 11. овог закона, 

садржи и: 

1) податке о прописима државе чланице Европске уније и Европског економског 

простора у коју је уступљени запослени упућен, а који се примењују на радни однос 

уступљеног запосленог; 

2) податке о прописима Републике Србије који се примењују на радни однос 

уступљеног запосленог који је упућен у другу државу чланицу Европске уније и 

Европског економског простора; 

3) право уступљеног запосленог на трошкове повратка у земљу. 

Забрана закључивања уговора о уступању запослених 

Члан 13. 

Уговор о уступању запослених не може да се закључи: 

1) за замену запосленог код послодавца корисника код ког је организован штрајк, 

осим ако запослени који је код послодавца корисника одређен да ради за време штрајка 

ради обезбеђивања минимума процеса рада одбије да ради; 

2) за обављање послова на којима је послодавац корисник утврдио вишак 

запослених у складу са општим прописима о раду у року утврђеном у складу са 

законом којим се уређује рад; 

3) ради уступања запосленог другој Агенцији; 

4) на пословима на којима је код послодавца корисника уведено скраћено радно 

време у складу са прописима о раду и прописима о безбедности и здрављу на раду или 

бенефицирани радни стаж у складу са прописима о пензијском и инвалидском 

осигурању; 

5) на радним местима државних службеника Републике Србије и службеника у 

јединицама локалне самоуправе и аутономне покрајине; 



6) у случајевима када је законом за послодавца корисника прописана обавеза 

спровођења јавног конкурса за заснивање радног односа на одређено време. 

Законом или колективним уговором може да се забрани, односно ограничи 

коришћење рада преко Агенција из оправданих разлога који се заснивају на општем 

интересу, а посебно у циљу заштите упућених запослених, безбедности и здравља на 

раду, спречавања поремећаја на тржишту рада и спречавања злоупотреба. 

Послодавац корисник дужан је да при закључењу уговора о уступању запослених, 

Агенцију обавести о околностима из ст. 1. и 2. овог члана. 

Ограничење закључивања уговора о уступању запослених 

Члан 14. 

Укупан број уступљених запослених у радном односу на одређено време код 

послодавца корисника не може да буде већи од 10% од укупног броја запослених код 

послодавца корисника на дан закључења уговора о уступању запослених, односно на 

дан измене тог уговора којима се мења број уступљених запослених. 

Послодавац корисник који има мање од 50 запослених на дан закључења уговора о 

уступању запослених, може да ангажује: 

1) једног уступљеног запосленог ако има од два до девет запослених; 

2) два уступљена запослена ако има од 10 до 19 запослених; 

3) три уступљена запослена ако има од 20 до 29 запослених; 

4) четири уступљена запослена ако има од 30 до 39 запослених; 

5) пет уступљених запослених ако има од 40 до 49 запослених. 

У ограничење из ст. 1. и 2. овог члана не рачунају се уступљени запослени код 

послодавца корисника који имају са Агенцијом закључен уговор о раду на неодређено 

време, без обзира на који период су уступљени послодавцу кориснику. 

Уступљени запослени који је у радном односу у Агенцији на одређено време због 

повећаног обима посла код послодавца корисника који је корисник јавних средстава у 

смислу закона којим се уређује буџетски систем, рачунају се у ограничење броја 

запослених на одређено време због повећаног обима посла и ангажованих по било ком 

основу код корисника јавних средстава, у складу са законом којим се уређује буџетски 

систем. 

Дејство одредаба о забрани закључивања уговора о раду 

Члан 15. 

Не производе правно дејство одредбе уговора ораду или уговора о уступању 

запослених или другог акта којим се забрањује или спречава заснивање радног односа 

између послодавца корисника и уступљеног запосленог по истеку времена на који је 

уступљен од стране Агенције. 

Трајање уступања 



Члан 16. 

Агенција може запосленог на одређено време да уступи на рад код послодавца 

корисника у случајевима и у трајању утврђеном за заснивање радног односа на 

одређено време у складу са законом којим се уређује рад. 

Агенција не може да уступи запосленог на одређено време који је претходно био у 

радном односу на одређено време код истог послодавца корисника непосредно или 

преко исте или друге Агенције у укупном трајању дужем од 24 месеца, осим у 

случајевима када је рад на одређено време код послодавца корисника дозвољен у 

дужем трајању у складу са законом којим се уређује рад. 

Уступљени запослени из става 1. овог члана, који је претходно код истог 

послодавца корисника радио непосредно или преко исте или друге Агенције супротно 

одредбама ст. 1. и 2. овог члана или који остане да ради код послодавца корисника 

најмање пет радних дана након истека времена за које је уступљен, сматра се да је 

засновао радни однос на неодређено време код послодавца корисника. 

За утврђење околности из става 3. овог члана запослени може покренути радни 

спор пред надлежним судом против послодавца корисника, у роковима и на начин 

прописан законом. 

Одредбе из ст. 1–3. овог члана не односе се на запослене који су у радном односу 

у Агенцији на неодређено време. 

Претпоставка уступања 

Члан 17. 

Лице које ради за потребе послодавца корисника, односно у просторијама 

послодавца корисника, а има закључен уговор о раду или други уговор о радном 

ангажовању са другим послодавцем, сматра се уступљеним запосленим од стране тог 

послодавца, ако се друкчије не докаже. 

За рад лица из става 1. овог члана супротно одредбама овог закона одговорност 

сносе послодавац и послодавац корисник. 

УСЛОВИ РАДА УСТУПЉЕНОГ ЗАПОСЛЕНОГ 

Члан 18. 

Уступљени запослени за време привременог обављања послова код послодавца 

корисника има право на једнаке услове рада као и упоредни запослени код послодавца 

корисника, у складу са овим законом. 

Једнаки услови рада из става 1. овог члана односе се на: 

1) трајање и распоред радног времена; 

2) прековремени рад; 

3) ноћни рад; 

4) одмор у току рада, дневни, недељни одмор и годишњи одмор; 



5) одсуство уз накнаду зараде у складу са законом, колективним уговором, 

односно правилником о раду који се примењује код послодавца корисника; 

6) елементе за обрачун и исплату зараде, накнаде зараде и накнаде трошкова из 

члана 2. став 7. тачка 1. овог закона; 

7) безбедност и здравље на раду; 

8) заштиту трудница и мајки дојиља; 

9) заштиту омладине; 

10) забрану дискриминације по свим основима, у складу са законом. 

Једнаке услове рада из става 2. овог члана уступљеном запосленом обезбеђује 

непосредно послодавац корисник, а обрачун и исплату зараде, накнаде зараде и 

накнаде трошкова из става 2. тачка 6) овог члана обезбеђује Агенција. 

Обавезе Агенције према уступљеном запосленом 

Обавеза достављања упута 

Члан 19. 

Агенција је дужна да, осим у случају када је закључен уговор на одређено време 

које је једнако времену на које се запослени уступа послодавцу кориснику и који 

садржи елементе из члана 9. ст. 3. и 4. овог закона, уступљеном запосленом пре 

уступања послодавцу кориснику достави упут. 

Обавеза исплате зараде, накнаде зараде и накнаде трошкова 

Члан 20. 

Послодавац корисник дужан је да води евиденцију о раду и одсуству са рада 

уступљених запослених и да из те евиденције достави Агенцији податке за обрачун и 

исплату зараде, накнаде зараде и накнаде трошкова из члана 2. став 7. овог закона, а 

најкасније до 15. у месецу за претходни месец. 

Агенција је дужна да уступљеном запосленом за период уступања исплати зараду, 

накнаду зараде и накнаду трошкова из члана 2. став 7. овог закона, на основу података 

којима она располаже и података из евиденција које Агенцији доставља послодавац 

корисник. 

Агенција је дужна да уступљеном запосленом исплати зараду, накнаду зараде и 

накнаду трошкова из члана 2. став 7. овог закона у случају када послодавац корисник 

не достави Агенцији податке из става 1. овог члана, а на основу података којима 

Агенција располаже, односно просечног броја радних часова за месец за који се 

исплаћује. 

Члан 21. 

За време рада код послодавца корисника уступљени запослени дужан је да савесно 

и одговорно обавља послове за које је уступљен, да поштује организацију рада код 



послодавца корисника и да испуњава друге обавезе у складу са законом којим се 

уређује рад. 

Забрана наплате услуге за уступање послодавцу кориснику 

Члан 22. 

Агенција не сме уступљеном запосленом да наплаћује услугу за привремено 

уступање код послодавца корисника, као ни за закључивање уговора о раду са 

послодавцем корисником након престанка уступања. 

Забрана из става 1. овог члана не односи се на уговарање накнаде за услуге између 

Агенције и послодавца корисника уговором о уступању запослених. 

Отказ уговора о раду – због разлога насталих код послодавца корисника 

Члан 23. 

Агенција може уступљеном запосленом да откаже уговор о раду или изрекне 

другу меру ако за то постоји оправдан разлог који се односи на радну способност 

запосленог и његово понашање у складу са законом којим се уређује рад и општим 

актима који се примењују код послодавца корисника, односно Агенције, као и из 

других разлога у складу са законом којим се уређује рад. 

Послодавац корисник је дужан да о околностима из става 1. овог члана писаним 

путем обавести Агенцију без одлагања и пружи све потребне доказе за утврђивање 

околности које представљају основ за отказ. 

У случају незаконитог отказа уступљени запослени има право да пред надлежним 

судом покрене радни спор против Агенције за накнаду штете у висини преосталог 

износа зарада од момента престанка радног односа па до истека трајања уговореног 

уступања, а највише 18 зарада, као и право на уплату пореза и доприноса за тај период. 

Члан 24. 

Уступљени запослени који са Агенцијом има уговор о раду на неодређено време, 

има право на накнаду зараде у периоду између два уступања послодавцу кориснику, а у 

случају престанка радног односа има право на отпремнину по основу вишка 

запослених у складу са законом којим се уређује рад. 

Накнада зараде из става 1. овог члана не може да буде нижа од минималне зараде 

утврђене у складу са законом којим се уређује рад, односно сразмерног износа 

минималне зараде за запосленог са непуним радним временом. 

Обавезе послодавца корисника 

Члан 25. 

Послодавац корисник дужан је да уступљеном запосленом даје радне задатке, 

организује, руководи и надзире рад уступљеног запосленог, даје му за ту сврху 

инструкције, обезбеђује услове рада и мере безбедности и здравља на раду као и својим 

запосленима. 



Члан 26. 

Послодавац корисник дужан је да: 

1) достави Агенцији информације о условима за рад на пословима за које се врши 

уступање и другим условима рада упоредних запослених код послодавца корисника из 

члана 2. став 7. овог закона при закључивању уговора о уступању, као и извод из 

општег акта и да Агенцију на исти начин обавести о свакој промени наведених услова 

у најкраћем року; 

2) информише на одговарајући начин уступљене запослене о слободним 

пословима, ради пружања једнаких могућности као и запосленима код послодавца 

корисника, да заснују радни однос на неодређено време; 

3) обезбеди уступљеним запосленима коришћење објеката за исхрану и објеката 

намењеним за децу запослених код послодавца корисника, као и коришћење 

организованог превоза код послодавца корисника, под истим условима под којима та 

права остварују запослени код послодавца корисника, осим ако постоје објективни 

разлози за другачији третман; 

4) обавести лице за безбедност и здравље на раду о уступљеним запосленима и о 

пословима које ће обављати; 

5) синдикату код послодавца корисника пружа информације о радном ангажовању 

уступљених запослених на начин и у роковима у којима доставља и информације о 

свим видовима запошљавања и радног ангажовања, у складу са законом којим се 

уређује рад. 

Послодавац корисник је солидарно одговоран за обавезе Агенције на исплату 

зараде, накнаде зараде и накнаде трошкова из члана 2. став 7. овог закона. 

Послодавац корисник одговоран је за тачност и потпуност података из става 1. 

тачка 1) овог члана. 

Безбедност и здравље на раду 

Члан 27. 

Послодавац корисник дужан је да за уступљене запослене обезбеди мере 

безбедности и здравља на раду, у складу са прописима из области безбедности и 

здравља на раду. 

Послодавац корисник дужан је да уступљеног запосленог пре ступања на рад 

упозна са свим ризицима на радном месту и о конкретним мерама, односно да га 

оспособи за безбедан и здрав рад, у складу са прописима о безбедности и здрављу на 

раду. 

Послодавац корисник дужан је да уступљеном запосленом обезбеди лекарске 

прегледе у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду. 

Уступљени запослени дужан је да примењује прописане мере за безбедан и здрав 

рад код послодавца корисника, а посебно мере за безбедан и здрав рад при којима се 

појављују специфични ризици. 



Одговорност послодавца корисника и Агенције у вези са повредом на раду и 

професионалном болешћу 

Члан 28. 

Послодавац корисник дужан је да пријави повреду на раду и професионално 

обољење уступљеног запосленог у складу са прописима о безбедности и здрављу на 

раду и да о томе одмах извести Агенцију. 

Послодавац корисник дужан је да Агенцији достави попуњени образац извештаја 

о повреди на раду односно професионалном обољењу, осим података о послодавцу, без 

одлагања, а најкасније у року од 24 часа од настанка повреде, односно утврђеног 

професионалног обољења. 

Агенција је дужна да достави извештај о повреди на раду односно 

професионалном обољењу у складу са прописима из области безбедности и здравља на 

раду. 

Друге обавезе Агенције и послодавца корисника 

Члан 29. 

Агенција и послодавац корисник дужни су да обезбеде заштиту података о 

личности уступљеног запосленог, у складу са законом којим се уређује заштита 

података о личности. 

Послодавац корисник је дужан да води евиденцију о уступљеним запосленима у 

писаној или електронској форми и Агенцијама са којима има закључен уговор о 

уступању запослених, која садржи следеће податке: 

1) име и презиме и ЈМБГ уступљеног запосленог; 

2) датум ступања на рад и датум престанка рада; 

3) основ за уступање за уступљене запослене који су у радном односу у Агенцији 

на одређено време; 

4) захтевани степен и врсту стручне спреме, односно ниво квалификација и 

посебна знања и способности, односно компетенције, сложеност, одговорност, радно 

искуство и друге посебне услове за рад; 

5) назив посла, односно радног места; 

6) радноправни статус у Агенцији (у радном односу на одређено или неодређено 

време); 

7) податке о Агенцији која га је уступила на рад код послодавца корисника (назив, 

седиште, матични број и ПИБ). 

Послодавац корисник дужан је да обраду података из евиденција прописаних у 

ставу 2. овог члана врши у складу са законом којим се уређује заштита података о 

личности и чува најмање 50 година. 

КОЛЕКТИВНА ПРАВА УСТУПЉЕНИХ ЗАПОСЛЕНИХ 



Члан 30. 

Уступљени запослени рачунају се у укупан број запослених код послодавца 

корисника при утврђивању испуњености услова за одређивање представника 

запослених у складу са законом. 

Уступљеним запосленима се у Агенцији и код послодавца корисника јамчи 

слобода синдикалног организовања, деловања и колективног преговарања. 

Уступљени запослени може да учествује у штрајку који се организује код 

послодавца корисника под условима и на начин прописан законом којим се уређује 

штрајк. 

Унапређење услова усавршавања и приступа објектима за боравак деце 

Члан 31. 

Колективним уговорима могу се преговарати и услови којима се унапређују 

могућности за уступљене запослене да се усавршавају и користе услуге објеката за 

боравак деце и у периодима између два уступања, као и могућности за усавршавање 

уступљених запослених код послодавца корисника под условима под којима та права 

остварују запослени код послодавца корисника. 

НАКНАДА ШТЕТЕ 

Члан 32. 

Уступљени запослени одговоран је за штету коју је на раду или у вези с радом, 

намерно или крајњом непажњом, проузроковао послодавцу кориснику, у складу са 

законом којим се уређује рад. 

Уступљени запослени који је на раду или у вези са радом код послодавца 

корисника намерно или крајњом непажњом проузроковао штету трећем лицу, а коју је 

накнадио послодавац корисник, дужан је да послодавцу кориснику накнади износ 

исплаћене штете. 

Ако уступљени запослени претрпи штету на раду или у вези са радом, послодавац 

корисник дужан је да му накнади штету, у складу са законом којим се уређује рад. 

Супсидијарна одговорност Агенције и послодавца корисника у вези са 

повредом на раду и професионалном болешћу 

Члан 33. 

Послодавац корисник дужан је да уступљеном запосленом накнади штету коју 

уступљени запослени претрпи на раду код послодавца корисника по основу повреде на 

раду и професионалног обољења. 

Агенција је супсидијарно одговорна за накнаду штете из става 1. овог члана, у 

случају да уступљени запослени не може од послодавца корисника да наплати у 

целини или делимично износ накнаде штете утврђен у судском поступку. 

Надзор 



Члан 34. 

Надзор над применом овог закона врши инспекција рада, односно управна 

инспекција. 

Казнене одредбе 

Прекршаји 

Члан 35. 

Новчаном казном од 800.000 до 1.500.000 динара казниће се за прекршај 

привредно друштво које обавља послове уступања запослених: 

1) ако обавља послове уступања запослених без претходно прибављене Дозволе, 

односно без претходно уписане делатности у складу са одредбама овог закона (члан 3); 

2) ако не обавести Министарство о променама супротно одредбама овог закона 

(члан 6. став 5); 

3) ако по одузимању Дозволе или по престанку важења те дозволе настави да 

обавља послове уступања запослених супротно одредбама овог закона (чл. 7. и 8); 

4) ако са запосленим није закључило уговор о раду или је тај уговор закључило 

супротно одредбама овог закона (чл. 9. и 10); 

5) ако са послодавцем корисником није закључило уговор о уступању запослених 

или је тај уговор закључило супротно одредбама овог закона (чл. 11. и 12); 

6) ако је са послодавцем корисником закључило уговор о уступању запослених 

мимо забрана и ограничења прописаних овим законом (чл. 13. и 14); 

7) ако уговори или пропише забрану заснивања радног односа између уступљеног 

запосленог и послодавца корисника супротно одредбама овог закона (члан 15); 

8) ако уступа запослене супротно одредбама овог закона (чл. 16. и 17); 

9) ако уступљеном запосленом не обезбеди једнаке услове рада у складу са 

одредбама овог закона (члан 18); 

10) ако уступљеном запосленом не достави упут у складу са одредбама овог 

закона (члан 19); 

11) ако уступљеном запосленом не исплати у целини или делимично зараду, 

накнаду зараде и накнаду трошкова из члана 2. став 7. овог закона (члан 20. ст. 2. и 3. и 

члан 24); 

12) ако уступљеном запосленом наплати услугу супротно одредбама овог закона 

(члан 22); 

13) ако уступљеном запосленом откаже уговор о раду супротно одредбама овог 

закона (члан 23); 

14) ако уступљеном запосленом не исплати у целини или делимично отпремнину у 

складу са одредбама овог закона (члан 24); 



15) ако не достави извештај о повреди на раду односно професионалном обољењу 

(члан 28. став 3); 

16) ако не обезбеди заштиту личних података уступљеног запосленог у складу са 

одредбама овог закона (члан 29. став 1). 

Новчаном казном од 200.000 до 400.000 динара за прекршај из става 1. овог члана 

казниће се предузетник који обавља послове уступања запослених. 

Новчаном казном од 50.000 до 100.000 динара за прекршај из става 1. овог члана 

казниће се одговорно лице у привредном друштву. 

Члан 36. 

Новчаном казном од 800.000 до 1.500.000 динара казниће се за прекршај 

послодавац корисник са својством правног лица: 

1) ако са Агенцијом није закључио уговор о уступању запослених или је тај уговор 

закључио супротно одредбама овог закона (чл. 11. и 12); 

2) ако је са Агенцијом закључио уговор о уступању запослених мимо забрана и 

ограничења прописаних овим законом (чл. 13. и 14); 

3) ако ангажује уступљеног запосленог супротно одредбама овог закона (чл. 16. и 

17); 

4) ако уступљеном запосленом не обезбеди једнаке услове рада као упоредном 

запосленом (члан 18); 

5) ако не води евиденцију, односно Агенцији не достави или достави нетачне 

податке из евиденције потребне за исплату зараде, накнаде зараде и накнаде трошкова 

из члана 2. став 7. овог закона (члан 20. став 1); 

6) ако не поступи у складу са обавезама прописаним одредбама овог закона (чл. 

25–27); 

7) ако не пријави повреду на раду или професионално обољење, односно не 

достави Агенцији попуњени образац извештаја о повреди на раду односно 

професионалном обољењу у складу са одредбама овог закона (члан 28. ст. 1. и 2); 

8) ако не обезбеди заштиту личних података уступљеног запосленог и не води 

евиденције у складу са одредбама овог закона (члан 29); 

9) ако при остваривању колективних права поступи супротно одредбама овог 

закона (члан 30. ст. 1. и 3). 

Новчаном казном од 200.000 до 400.000 динара за прекршај из става 1. овог члана 

казниће се предузетник који ангажује уступљене запослене. 

Новчаном казном од 50.000 до 100.000 динара за прекршај из става 1. овог члана 

казниће се одговорно лице у правном лицу. 

Прелазне и завршне одредбе 

Члан 37. 



Одредбе чл. 10. и 12. овог закона примењиваће се на уступање запослених на рад 

код послодавца корисника са седиштем на територији земље чланице Европске уније и 

Европског економског простора од дана стицања пуноправног чланства Републике 

Србије у Европској унији. 

Члан 38. 

Ограничења за послодавца корисника, Агенцију и запосленог прописана у члану 

16. овог закона почињу да се примењују на уговоре о уступању запослених, уговоре о 

раду, односно упуте закључене, односно издате од почетка примене овог закона. 

Члан 39. 

Почетком примене овог закона послодавци који уступају своје запослене 

послодавцу кориснику ради обављања послова под надзором и руковођењем 

послодавца корисника и корисници могу да наставе са уступањем запослених само под 

условима и на начин утврђеним овим законом. 

Члан 40. 

Министар ће донети подзаконске акте из члана 5. став 5. и члана 8. став 4. овог 

закона, до 31. децембра 2019. године. 

Члан 41. 

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

гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. марта 2020. године, осим одредбе 

члана 40. и одредаба које су у вези са тим чланом, које се примењују од дана ступања 

на снагу овог закона и осталих одредаба чл. 3–8. овог закона, које се примењују од 1. 

јануара 2020. године. 

 


