
На основу члана 52. став 6. и члана 57. Закона о порезу на додату вредност 
(�Службени гласник РС�, бр. 84/04, 86/04 � исправка, 61/05 и 61/07), 

 
 Министар финансија доноси 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА 
ПРАВА НА ПОВРАЋАЈ ПДВ И О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ РЕФАКЦИЈЕ ПДВ 

 
Члан 1. 

У Правилнику о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и 
поступку рефакције ПДВ (�Службени гласник РС�, бр. 107/04 и 65/05), назив 
Правилника мења се и гласи: �ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА 
ПРАВА НА ПОВРАЋАЈ ПДВ И О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ РЕФАКЦИЈЕ И 
РЕФУНДАЦИЈЕ ПДВ�. 
 

Члан 2. 
   У члану 1. речи: �рефакције ПДВ� замењују се речима: �рефакције и 
рефундације ПДВ�. 
 

Члан 3. 
 У члану 2. став 1. речи: �број 94/04� замењују се речима: �бр. 94/04 и 
108/05�. 
 У ставу 2. речи: �бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04 и 61/05� замењују се 
речима: �бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 � 
др. закон, 62/06 � др. закон и 61/07�. 
 

Члан 4. 
 У члану 3а став 1. речи: �бр. 84/04, 86/04 и 61/05� замењују се речима: �бр. 
84/04, 86/04 � исправка, 61/05 и 61/07�. 
 

Члан 5. 
 У члану 6б став 1. речи: �бр. 124/04, 140/04, 27/05, 54/05 и __/05� замењују 
се речима: �бр. 124/04, 140/04, 27/05, 54/05, 68/05, 58/06, 112/06 и __/07�. 
 

Члан 6. 
 У члану 8. став 2. тачка 3) речи: �10.000 динара� замењују се речима: �150 
EUR, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије�. 
 

Члан 7. 
 После члана 10. додају се наслов изнад члана и члан 10а, који гласе: 
 
 
 



�6. Рефундација ПДВ купцу првог стана 
 

Члан 10а 
 Купац првог стана из члана 56а Закона остварује рефундацију ПДВ у складу 
са Законом, на основу писменог захтева, који подноси надлежном пореском органу. 
 Становима, у смислу овог правилника, сматрају се стамбени објекти,  
економски дељиве целине у оквиру тих објеката, као и власнички удели на тим 
добрима (у даљем тексту: стан). 

Надлежни порески орган из става 1. овог члана је организациона јединица 
Пореске управе која је надлежна за пријем евиденционе пријаве обвезника ПДВ -
продавца стана у складу са Правилником. 
 Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу РФН � Захтев купца 
првог става за рефундацију ПДВ, који је одштампан уз овај правилник и чини 
његов саставни део. 

Уз захтев из става 1. овог члана доставља се: 
 1) извод из матичне књиге рођених; 
 2) уверење о држављанству; 
 3) доказ о пребивалишту (оверена фотокопија личне карте или потврда о 
пребивалишту); 
 4) оверена копија уговора о купопродаји стана; 
 5) рачун или други документ који служи као рачун о купопродаји стана у 
којем је исказан ПДВ; 
 6) доказ да је уговорена цена стана са ПДВ у потпуности исплаћена; 
 7) оверена изјава купца стана да купује први стан. 
 Ако купац првог стана захтева рефундацију ПДВ и по основу члана, 
односно чланова његовог породичног домаћинства, поред докумената из става 5. 
овог члана, доставља и: 
 1) документ којим се потврђује да је физичко лице по основу кога купац 
првог стана захтева рефундацију ПДВ члан породичног домаћинства купца првог 
стана у складу са чланом 56а став 5. Закона; 
 2) доказ о пребивалишту члана породичног домаћинства (оверена 
фотокопија личне карте или потврда о пребивалишту). 
 Изјава купца стана да купује први стан из става 5. тачка 7) овог члана даје се 
на Обрасцу ИКПС ПДВ � Изјава купца стана да купује први стан, који је 
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 
 Надлежни порески орган из става 3. овог члана, након извршене провере 
испуњености услова за рефундацију ПДВ, решењем одлучује о захтеву у року од 30 
дана од дана подношења захтева и у року од 15 дана од дана достављања решења 
врши рефундацију ПДВ.� 
  

Члан 8. 
 У Обрасцу РЕФ 1 � Захтев страног обвезника за рефакцију, део III. Број 
царинског документа брише се. 

 
 
 



 
Члан 9. 

 У Обрасцу РЕФ 4 � Захтев страног држављанина за рефакцију, у делу 
Потврда о одбијању захтева, речи: �10.000 динара� замењују се речима: �150 EUR, 
у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије�. 
 

Члан 10. 
 Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
�Службеном гласнику Републике Србије�. 
 
 

Број: 110-00-199/2007-04  
      У Београду, 9. јула 2007. године 

 
 

         МИНИСТАР 
         
             др Мирко Цветковић 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 


