
На основу члана 24. став 6. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, 

бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 83/15 и 

108/16), 

Министар финансија доноси 

ПРАВИЛНИК 

о изменама Правилника о начину и поступку  

остваривања пореских ослобођења код ПДВ  

са правом на одбитак претходног пореза 

Члан 1. 

У Правилнику о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом 

на одбитак претходног пореза („Службени гласник РС”, бр. 120/12, 40/15, 82/15, 86/15 и 

11/16), члан 2. мења се и гласи: 

„Члан 2. 

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 1) Закона о порезу на додату вредност 

(„Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – 

др. закон, 142/14, 83/15 и 108/16 – у даљем тексту: Закон) за превозне и остале услуге које 

су повезане са увозом добара, а које се сматрају споредним трошковима из члана 19. став 

2. тачка 2) Закона, обвезник може да оствари уз поседовање доказа да је вредност тих 

услуга садржана у основици за обрачунавање ПДВ при увозу добара. 

Доказима из става 1. овог члана за превозне услуге које су повезане са увозом добара 

сматрају се:  

1) документ о извршеној услузи превоза (CMR, CIM, манифест и др.); 

2) рачун или други документ који служи као рачун, издат у складу са Законом. 

Доказом из става 1. овог члана за остале услуге које су повезане са увозом добара сматра 

се рачун или други документ који служи као рачун, издат у складу са Законом. 

Услугом превоза која је повезана са увозом добара из члана 24. став 1. тачка 1) Закона, a 

која се пружа: 

1) пореском обвезнику у смислу члана 12. Закона, сматра се услуга превоза добара од 

места утовара ван Републике Србије до првог одредишта у Републици Србији из члана 19. 

став 3. Закона; 



2) лицу које није порески обвезник у смислу члана 12. Закона, сматра се услуга превоза 

добара од државне границе до првог одредишта у Републици Србији из члана 19. став 3. 

Закона. 

У рачуну који се издаје за услугу превоза добара из става 4. тачка 1) овог члана исказује се 

податак о укупном износу накнаде за услугу превоза, док се за услугу превоза добара из 

става 4. тачка 2) овог члана посебно исказује податак о износу накнаде за превоз извршен 

ван Републике Србије и накнада за превоз извршен на територији Републике Србије. 

Лицем које врши услуге превоза добара, у смислу овог правилника, сматра се лице које 

фактички врши превоз добара, као и свако друго лице које се обавезало да ће извршити 

превоз добара. 

Ако је накнада, односно део накнаде наплаћен пре извршеног промета превозних и 

осталих услуга које су повезане са увозом добара, обвезник може да оствари пореско 

ослобођење ако поседује рачун о авансном плаћању, издат у складу са Законом.”. 

Члан 2. 

Чланови 14, 15. и 16. мењају се и гласе: 

„Члан 14. 

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 8) Закона, за превозне услуге које су у вези 

са извозом добара, обвезник може да оствари ако поседује:  

1) документ о извршеној услузи превоза (CMR, CIM, манифест и др.); 

2) рачун или други документ који служи као рачун, издат у складу са Законом. 

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 8) Закона, за остале услуге које су у вези са 

извозом добара, обвезник може да оствари ако поседује рачун или други документ који 

служи као рачун, издат у складу са Законом. 

Изузетно од става 1. овог члана, пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 8) Закона, 

за превозне услуге које су у вези са извозом добара, од места утовара до места претовара 

која се налазе на територији Републике Србије, обвезник може да оствари ако поседује:  

1) рачун или други документ који служи као рачун, издат у складу са Законом;  

2) царинску декларацију за поступак транзита.  

Услугом превоза која је у вези са извозом добара из члана 24. став 1. тачка 8) Закона, а 

која се пружа: 



1) пореском обвезнику у смислу члана 12. Закона, сматра се услуга превоза добара од 

места утовара у Републици Србији до одредишта ван Републике Србије; 

2) лицу које није порески обвезник у смислу члана 12. Закона, сматра се услуга превоза 

добара од места утовара у Републици Србији до државне границе. 

У рачуну који се издаје за услугу превоза добара из става 4. тачка 1) овог члана исказује се 

податак о укупном износу накнаде за услугу превоза, док се за услугу превоза добара из 

става 4. тачка 2) овог члана посебно исказује податак о износу накнаде за превоз извршен 

на територији Републике Србије и накнада за превоз извршен ван Републике Србије. 

Ако је накнада, односно део накнаде наплаћен пре извршеног промета превозних и 

осталих услуга које су у вези са извозом добара, обвезник може да оствари пореско 

ослобођење ако поседује рачун о авансном плаћању, издат у складу са Законом. 

Члан 15. 

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 8) Закона, за превозне услуге које су у вези 

са транзитом добара, обвезник може да оствари ако поседује:  

1) документ о извршеној услузи превоза (CMR, CIM, манифест и др.); 

2) рачун или други документ који служи као рачун, издат у складу са Законом. 

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 8) Закона, за остале услуге које су у вези са 

транзитом добара, обвезник може да оствари ако поседује рачун или други документ који 

служи као рачун, издат у складу са Законом. 

Изузетно, ако се транзит добара врши далеководима, цевоводима или на сличан начин, 

пореско ослобођење обвезник може да оствари ако поседује:  

1) рачун или други документ који служи као рачун, издат у складу са Законом; 

2) потврду надлежног царинског органа о извршеном транзиту добара. 

Услугом превоза која је у вези са транзитом добара из члана 24. став 1. тачка 8) Закона, а 

која се пружа: 

1) пореском обвезнику у смислу члана 12. Закона, сматра се услуга превоза добара преко 

територије Републике Србије, од места утовара до места истовара која се налазе ван 

Републике Србије; 

2) лицу које није порески обвезник у смислу члана 12. Закона, сматра се услуга превоза 

добара од места уласка до места изласка на државној граници. 



У рачуну који се издаје за услугу превоза добара из става 4. тачка 1) овог члана исказује се 

податак о укупном износу накнаде за услугу превоза, док се за услугу превоза добара из 

става 4. тачка 2) овог члана посебно исказује податак о износу накнаде за превоз извршен 

на територији Републике Србије и накнада за превоз извршен ван Републике Србије. 

Ако је накнада, односно део накнаде наплаћен пре извршеног промета превозних и 

осталих услуга које су у вези са транзитом добара, обвезник може да оствари пореско 

ослобођење ако поседује рачун о авансном плаћању, издат у складу са Законом.  

Члан 16. 

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 8) Закона, за превозне услуге које су у вези 

са привременим увозом добара, обвезник може да оствари ако поседује:  

1) документ о извршеној услузи превоза (CMR, CIM, манифест и др.); 

2) рачун или други документ који служи као рачун, издат у складу са Законом. 

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 8) Закона, за остале услуге које су у вези са 

привременим увозом добара, обвезник може да оствари ако поседује рачун или други 

документ који служи као рачун, издат у складу са Законом. 

Услугом превоза која је у вези са привременим увозом добара из члана 24. став 1. тачка 8) 

Закона, а која се пружа: 

1) пореском обвезнику у смислу члана 12. Закона, сматра се услуга превоза добара од 

места утовара ван Републике Србије до првог одредишта у Републици Србији из члана 19. 

став 3. Закона; 

2) лицу које није порески обвезник у смислу члана 12. Закона, сматра се услуга превоза 

добара од државне границе до првог одредишта у Републици Србији из члана 19. став 3. 

Закона. 

У рачуну који се издаје за услугу превоза добара из става 3. тачка 1) овог члана исказује се 

податак о укупном износу накнаде за услугу превоза, док се за услугу превоза добара из 

става 3. тачка 2) овог члана посебно исказује податак о износу накнаде за превоз извршен 

ван Републике Србије и накнада за превоз извршен на територији Републике Србије. 

Ако је накнада, односно део накнаде наплаћен пре извршеног промета превозних и 

осталих услуга које су у вези са привременим увозом добара, обвезник може да оствари 

пореско ослобођење ако поседује рачун о авансном плаћању, издат у складу са Законом.”. 

Члан 3. 

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

Републике Србије”, а примењиваће се од 1. априла 2017. године. 



Број 110-00-96/2017-04 

У Београду, 6. марта 2017. године 

Министар, 

др Душан Вујовић, с.р. 

 


