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”, бр. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07 и 114/08), у
члану 1. речи: „уводи се порез” замењују се речима: „уводе се порези”.
У тачки 1) реч: „моторних” замењује се речима: „порез на употребу
моторних”.
У тачки 2) реч: „мобилних” замењује се речима: „порез на употребу
мобилног”.
Тачка 3) мења се и гласи:
„3) порез на употребу пловних објеката;”.
У тачки 4) реч: „ваздухоплова” замењује се речима: „порез на употребу
ваздухоплова”.
Тачка 5) мења се и гласи:
„5) порез на регистровано оружје.”
Члан 2.
После члана 1. додаје се члан 1а, који гласи:
„Члан 1а
Порези из члана 1. овог закона приход су буџета Републике Србије.”
Члан 3.
У члану 2. додаје се став 2, који гласи:
„Путничким аутомобилом, односно комби возилом, односно мотоциклом,
сматрају се путнички аутомобил, односно комби возило, односно мотоцикл, према
прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима.”
Члан 4.
У члану 4. став 1. после речи: „запремини мотора” додају се речи:
„путничког аутомобила, односно комби возила, односно мотоцикла (у даљем
тексту: моторно возило)”.
Тачка 1. мења се и гласи:
„1. Путничке аутомобиле и
Динара
комби возила
1) до 1.150 цм3
850
3
2) преко 1.150 до 1.300 цм
1.650
3.650
3) преко 1.300 до 1.600 цм3
3
4) преко 1.600 до 2.000 цм
7.500
37.000
5) преко 2.000 до 2.500 цм3
6) преко 2.500 до 3.000 цм3
75.000
155.000”.
7) преко 3.000 цм3
Тачка 1а брише се.
Тачка 2. мења се и гласи:
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„2. Мотоцикле
Динара
3
1) до 125 цм
990
2) преко 125 до 250 цм3
1.650
2.500
3) преко 250 до 500 цм3
4) преко 500 до 750 цм3
4.995
3
5) преко 750 до 1.100 цм
12.495
6) преко 1.100 цм3
31.230”.
После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Порез на употребу моторних возила плаћа се у износима из става 1. овог
члана, односно у износима усклађеним сходно одредбама члана 27а овог закона (у
даљем тексту: прописани износ пореза на употребу моторних возила).”
У досадашњем ставу 2, који постаје став 3, речи: „Прописана висина пореза
из става 1. овог члана” замењују се речима: „Прописани износ пореза на употребу
моторних возила”.
После досадашњег става 2. који постаје став 3. додаје се став 4. који гласи:
„Изузетно од ставa 3. овог члана, за путничке аутомобиле и комби возила
старости 20 и више година, порез на употребу моторних возила износи 20% од
прописаног износа пореза на употребу моторних возила из ст. 1. и 2. овог члана.”
Члан 5.
Члан 5. мења се и гласи:
„Порез на употребу моторних возила не плаћају:
1) војни инвалиди, односно цивилни инвалиди рата, односно инвалиди рада,
са 80 или више процената телесног оштећења;
2) војни инвалиди, односно цивилни инвалиди рата, односно инвалиди рада,
код којих постоји телесно оштећење које има за последицу неспособност доњих
екстремитета ногу од 60 или више процената;
3) здравствене установе за санитетска возила, за возила за превоз болесника
на дијализи и за возила која служе за трансфузију крви.
Прописани износ пореза на употребу моторних возила, поред умањења у
складу са чланом 4. став 3. овог закона, додатно се умањује за 50% за путничке
аутомобиле којима се обавља ауто-такси превоз и за специјалне путничке
аутомобиле за обуку возача са уграђеним дуплим командама.”
Члан 6.
После члана 5. додају се чл. 5а и 5б, који гласе:
„Члан 5а
Плаћени порез на употребу моторних возила, за моторно возило које је
уништено, односно одјављено, односно отуђено, пре истека важења регистрације,
не сматра се више или погрешно плаћеним порезом, у складу са законом којим се
уређују порески поступак и пореска администрација.
Лице које је у току године стекло право својине на регистрованом моторном
возилу, код чије регистрације је порез на употребу моторних возила плаћен у
прописаном износу, није у обавези да због те промене плати прописани порез, осим
ако се због тога мора извршити нова регистрација, односно продужење
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регистрације, односно замена регистарских таблица моторних возила, у складу са
прописима којима се уређује регистрација моторних и прикључних возила.
Члан 5б
Порез на употребу моторних возила обвезник обрачунава и уплаћује на
прописани уплатни рачун јавних прихода.
Доказ о плаћеном порезу на употребу моторних возила у прописаном износу
подноси се, уз захтев за регистрацију, односно за продужење регистрације, односно
за замену регистарских таблица - организационој јединици Министарства
унутрашњих послова надлежној за регистрацију моторног возила за које се порез
плаћа.”
Члан 7.
У члану 6. речи: „из чл. 2. до 4. овог закона” замењују се речима: „на
употребу моторних возила, у прописаном износу”.
Члан 8.
У члану 7. тачка 1) брише се.
У тачки 2) после речи: „односа” додају се речи: „за услуге мобилне
телефоније”.
У тачки 3) речи: „куповином одговарајуће картице за одређени број минута
разговора” замењују се речима: „уплатом за будуће коришћење услуга мобилне
телефоније”.
Члан 9.
После члана 7. додаје се члан 7а, који гласи:
„Члан 7а
Обвезник пореза на употребу мобилног телефона је физичко и правно лице корисник услуга мобилне телефоније.”
Члан 10.
У члану 8. став 1. брише се.
У досадашњем ставу 2, који постаје став 1, речи: „сваког месеца, у моменту
издавања фактуре (рачуна) о месечној потрошњи услуга” замењују се речима: „у
моменту доспећа сваког рачуна за извршене услуге”.
У досадашњем ставу 3, који постаје став 2, речи: „куповине одговарајуће
картице за одређени број минута разговора” замењују се речима: „уплате за будуће
коришћење услуга мобилне телефоније”.
Члан 11.
После члана 8. додаје се члан 8а, који гласи:
„Члан 8а
„Основица пореза на употребу мобилног телефона из члана 7. тачка 2) овог
закона је износ накнаде за услуге мобилне телефоније исказан у рачуну, а пореза из
члана 7. тачка 3) овог закона - износ који се уплаћује за будуће коришћење услуга
мобилне телефоније, без пореза на додату вредност.
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Стопа пореза на употребу мобилног телефона износи 10%.”
Члан 12.
Члан 9. мења се и гласи:
„Порез на употребу мобилног телефона из члана 7. тачка 2) овог закона
исказује се кориснику услуга мобилне телефоније као посебна ставка у рачуну за
извршене услуге мобилне телефоније, а плаћа се у моменту плаћања рачуна.
Порез на употребу мобилног телефона из члана 7. тачка 3) овог закона плаћа
се код уплате за будуће коришћење услуга мобилне телефоније.”
Члан 13.
Члан 10. мења се и гласи:
„Порез на употребу мобилног телефона из члана 7. тачка 2) овог закона
обрачунава и наплаћује давалац услуга мобилне телефоније, а порез из члана 7.
тачка 3) овог закона, у име и за рачун даваоца услуга мобилне телефоније - лице
код којег се врши уплата за будуће коришћење услуга мобилне телефоније.
Давалац услуга мобилне телефоније, до 15. дана у месецу, уплаћује порез на
употребу мобилног телефона из члана 7. овог закона, наплаћен у претходном
месецу, на прописани уплатни рачун јавних прихода.
За плаћање пореза на употребу мобилног телефона који није наплаћен у
роковима из члана 9. овог закона, солидарно јемчи давалац услуга мобилне
телефоније.”
Члан 14.
Члан 11. брише се.
Члан 15.
У члану 12. реч: „страна ” брише се, а речи: „Србије и Црне Горе” замењују
се речима: „Републике Србије”.
Члан 16.
У називу Одељка III. ПОРЕЗ НА УПОТРЕБУ ПЛОВЕЋИХ ПОСТРОЈЕЊА
И ЈАХТИ речи: „ПЛОВЕЋИХ ПОСТРОЈЕЊА И ЈАХТИ” замењују се речима:
„ПЛОВНИХ ОБЈЕКАТА”.
Члан 17.
Члан 13. мења се и гласи:
„Порез на употребу пловних објеката плаћа се на чамце, бродове и јахте
дужине 15 или више метара, са моторним погоном, као и на пловећа постројења угоститељске објекте (у даљем тексту: пловни објекат).”
Члан 18.
После члана 13. додаје се члан 13а, који гласи:
„Члан 13а
Пореска обавеза настаје код уписа пловног објекта у уписник и код сваког
продужавања важности бродског сведочанства, односно пловидбене дозволе, које
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се врши у складу са прописима којима се уређује пловидба, ако овим законом није
друкчије прописано.”
Члан 19.
У члану 14. реч: „пловећи” замењује се речју: „пловни”, а после речи:
„важност” додају се речи: „бродског сведочанства, односно”.
Члан 20.
У члану 15. став 1. речи: „из члана 13. овог закона плаћа се на” замењују се
речима: „на употребу пловних објеката износи, за”.
После тачке 7. додају се тач. 7а до 7д, које гласе:
„7а Чамце (без кабине) дужине до пет
метара, са моторним погоном
1) од 7,35 kw до 22,05 kw
3.000
2) преко 22,05 kw до 73,60 kw
20.000
3) преко 73,60 kw до 96,60 kw
45.000
4) преко 96,60 kw до 220,62 kw
66.000
5) преко 220,62 kw
99.000
7б Чамце (без кабине) дужине преко пет
до десет метара, са моторним погоном
1) од 7,35 kw до 22,05 kw
5.000
2) преко 22,05 kw до 73,60 kw
30.000
3) преко 73,60 kw до 96,60 kw
66.000
4) преко 96,60 kw до 220,62 kw
99.000
5) преко 220,62 kw
138.000
7в Чамце (без кабине) дужине преко
десет до 15 метара, са моторним погоном
1) од 7,35 kw до 22,05 kw
6.000
2) преко 22,05 kw до 73,60 kw
44.000
3) преко 73,60 kw до 96,60 kw
99.000
138.000
4) преко 96,60 kw до 220,62 kw
5) преко 220,62 kw
210.000
7г Чамце (са кабином) дужине до пет
метара, са моторним погоном
1) од 7,35 kw до 22,05 kw
7.000
2) преко 22,05 kw до 73,60 kw
30.000
3) преко 73,60 kw до 96,60 kw
66.000
4) преко 96,60 kw до 220,62 kw
99.000
5) преко 220,62 kw
138.000
7д Чамце (са кабином) дужине преко
пет до 15 метара, са моторним погоном
1) од 7,35 kw до 22,05 kw
15.000
2) преко 22,05 kw до 73,60 kw
44.000
3) преко 73,60 kw до 96,60 kw
99.000
4) преко 96,60 kw до 220,62 kw
138.000
5) преко 220,62 kw
210.000”
После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
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„Порез на употребу пловних објеката плаћа се у износима из става 1. овог
члана, односно у износима усклађеним сходно одредбама члана 27а овог закона (у
даљем тексту: прописани износ пореза на употребу пловних објеката).”
У досадашњем ставу 2, који постаје став 3, речи: „Прописана висина пореза
из става 1. овог члана” замењују се речима: „Прописани износ пореза на употребу
пловних објеката”, а реч: „пловеће” замењује се речју: „пловне”.
У тач. 1), 2) и 3) реч: „пловећих” замењује се речју: „пловних”.
Члан 21.
У члану 16. додаје се нови став 1, који гласи:
„Порез на употребу пловних објеката обвезник обрачунава и уплаћује на
прописани уплатни рачун јавних прихода.”
Досадашњи став 1, који постаје став 2, мења се и гласи:
„Доказ о плаћеном порезу на употребу пловних објеката у прописаном
износу обвезник подноси уз захтев за упис у уписник, односно за продужење
важности бродског сведочанства, односно пловидбене дозволе - органу надлежном
за упис пловног објекта у уписник, односно за продужење важности бродског
сведочанства, односно пловидбене дозволе.”
У досадашњем ставу 2, који постаје став 3, реч: „пловећег” замењује се
речју: „пловног”, после речи: „важности” додају се речи: „бродског сведочанства,
односно”, а речи: „из чл. 13. до 15. овог закона” замењују се речима: „на употребу
пловних објеката у прописаном износу”.
Члан 22.
После члана 16. додаје се члан 16а, који гласи:
„Члан 16а
Плаћени порез на употребу пловних објеката, за пловни објекат који је
уништен, односно брисан из уписника, односно отуђен, пре истека важности
бродског сведочанства, односно пловидбене дозволе, не сматра се више или
погрешно плаћеним порезом, у складу са законом којим се уређују порески
поступак и пореска администрација.
Лице које је у току године стекло право својине на пловном објекту
уписаном у уписник, код којег је порез на употребу пловних објеката плаћен у
прописаном износу, није у обавези да због те промене плати порез на употребу
пловних објеката, осим ако се због тога мора извршити нови упис пловног објекта
у уписник, односно продужење важности бродског сведочанства, односно
пловидбене дозволе, у складу са прописима којима се уређује пловидба.”
Члан 23.
У члану 17. додаје се нови став 1, који гласи:
„Порез на употребу ваздухоплова и летилица плаћа се на ваздухоплове и
летилице на моторни погон, када се користе за сопствени превоз, односно за
рекреативне активности (у даљем тексту: ваздухоплови и летилице).”
У досадашњем ставу 1, који постаје став 2, после речи: „евиденцију
летилица” додају се речи: „(у даљем тексту: упис у регистар)”, а после речи:
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„прописима” додају се речи: „којима се уређује ваздушна пловидба, ако овим
законом није друкчије прописано”.
Члан 24.
У члану 19. став 1. тачка 1. подтачка 1) број: „494.660” замењује се бројем:
„741.990”.
У подтачки 2) број: „989.330” замењује се бројем: „1.483.995”.
У подтачки 3) број: „1.236.660” замењује се бројем: „1.854.990”.
У подтачки 4) број: „1.483.990” замењује се бројем: „2.225.985”.
У тачки 2. подтачка 1) број: „296.800” замењује се бројем: „445.200”.
У подтачки 2) број: „494.660” замењује се бројем: „741.990”.
После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Порез на употребу ваздухоплова и летилица плаћа се у износима из става 1.
овог члана, односно у износима усклађеним сходно одредбама члана 27а овог
закона (у даљем тексту: прописани износ пореза на употребу ваздухоплова и
летилица).”
У досадашњем ставу 2, који постаје став 3, речи: „Прописана висина пореза
из става 1. овог члана” замењује се речима: „Прописани износ пореза на употребу
ваздухоплова и летилица”.
Досадашњи став 3, који постаје став 4, мења се и гласи:
„ Порез на употребу ваздухоплова и летилица не плаћа се на ваздухоплове и
летилице на моторни погон који се користе за спорт, а власништво су
Ваздухопловног савеза Србије или његових чланова (клубова и спортиста) који
поседују потврду о чланству издату од тог савеза.”
Члан 25.
У члану 20. додаје се нови став 1, који гласи:
„Порез на употребу ваздухоплова и летилица обвезник обрачунава и
уплаћује на прописани уплатни рачун јавних прихода.”
У досадашњем ставу 1, који постаје став 2, речи: „из члана 18. овог закона”
замењују се речима: „на употребу ваздухоплова и летилица”, после речи:
„регистар” речи: „ваздухоплова, или евиденцију летилица” бришу се, а речи:
„прописаног пореза у износу из члана 19. овог закона” замењују се речима: „ пореза
на употребу ваздухоплова и летилица у прописаном износу”.
У досадашњем ставу 2, који постаје став 3, речи: „из чл. 17. до 19. овог
закона” замењују се речима: „из става 2. овог члана”.
Члан 26.
После члана 20. додаје се члан 20а, који гласи:
„Члан 20а
Плаћени порез на употребу ваздухоплова и летилица, за ваздухоплов и
летилицу која је уништена, односно брисана из регистра, односно отуђена пре
истека рока важности уверења о пловидбености, не сматра се више или погрешно
плаћеним порезом, у складу са законом којим се уређују порески поступак и
пореска администрација.
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Лице које је у току године стекло право својине на ваздухоплову и летилици
уписаним у регистар, код којих је порез на употребу ваздухоплова и летилица
плаћен у прописаном износу, није у обавези да због те промене плати порез на
употребу ваздухоплова и летилица, осим ако се због тога мора извршити нови упис
у регистар, односно продужење важности уверења о пловидбености, у складу са
прописима којима се уређује ваздушна пловидба.”
Члан 27.
У члану 21. после речи: „оружје” додају се речи: „утврђено овим законом”, а
после речи: „порез” додају се речи: „за сваку календарску годину”.
Члан 28.
Члан 22. мења се и гласи:
„Обавеза плаћања пореза на регистровано оружје настаје даном издавања
одобрења, односно оружног листа, односно дозволе, за држање, односно за држање
и ношење оружја.”
Члан 29.
У члану 24. став 1. после речи: „одобрење” додају се запета и речи:
„односно оружни лист”, а после речи: „оружја” додаје се запета.
У ставу 2. у уводној реченици, после речи: „оружје” додају се речи: „за
личну безбедност”, речи: „за личну безбедност” на оба места бришу се, а после
речи: „односно” додају се речи: „оружни лист за држање и”.
У тачки 1) речи: „за личну безбедност” бришу се.
У тачки 2) реч: „издата” замењује се речима: „издат оружни лист за држање
и” а речи: „за личну безбедност” бришу се.
Члан 30.
У члану 25. став 1. тачка 1) после речи: „органу или” додаје се реч:
„државној”, а после речи: „(службено оружје)” додају се речи: „у чијој су
надлежности послови за чије обављање је потребно и прописима уређено држање,
односно држање и ношење оружја”.
У тачки 4) после речи: „добио” додају се речи: „на поклон”, а речи: „од
Војске Југославије или Министарства унутрашњих послова” замењују се речима:
„од Војске Србије, односно војске држава чији је правни следбеник Република
Србија, или од органа надлежног за унутрашње послове Републике Србије, односно
органа надлежног за унутрашње послове државе чији је правни следбеник
Република Србија”.
Члан 31.
У члану 27а став 1. речи: „чл. 4, 10, 15, 19. и 24.” замењују се речима: „чл. 4,
15, 19. и 24.”.
У ставу 3. речи: „Обрачунавање усклађених износа пореза из ст. 1. и 2. овог
члана врши се у односу на износе пореза прописане овим законом, при чему се
усклађени износи заокружују” замењују се речима: „Приликом усклађивања
динарских износа пореза, у складу са ставом 1. овог члана, основица за
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усклађивање су последњи објављени динарски износи пореза, при чему се
заокруживање врши”.
Став 4. мења се и гласи:
„Влада, на предлог министарства надлежног за послове финансија,
објављује усклађене динарске износе пореза из става 1. овог члана.”
Члан 32.
У члану 28. став 1. речи: „2.000 до 200.000” замењују се речима: „10.000 до
500.000”, а речи: „које не уплати порез прописан чл. 2, 7, 13, 17. и 21. овог закона”
замењују се речима: „- обвезник пореза који у прописаном року не уплати порез из
чл. 2, 7, 13, 17. и 26. овог закона (чл. 5б, 9, 16, 20. и 26)”.
У ставу 2. речи: „500 до 10.000” замењују се речима: „5.000 до 50.000”, а
речи: „које не поступи у складу са чл. 2, 7, 13, 17. и 21. овог закона” замењују се
речима: „из става 1. овог члана.”
У ставу 3. речи: „500 до 10.000” замењују се речима: „5.000 до 50.000”, а
речи: „које не уплати порез из чл. 2, 13, 17. и 21. овог закона” замењују се речима:
„- обвезник пореза који у прописаном року не уплати порез из чл. 2, 7, 13, 17. и 26.
овог закона (чл. 5б, 9, 16, 20. и 26)”.
После става 3. додају се нови ст. 4, 5. и 6, који гласе:
„Новчаном казном у износу од 5.000 до 50.000 динара казниће се за
прекршај одговорно лице у органу надлежном за регистрацију, продужење
регистрације, односно замену регистарских таблица, ако регистрацију моторног
возила, продужење регистрације, односно замену регистарских таблица моторног
возила, изврши без доказа о плаћеном порезу на употребу моторних возила у
прописаном износу (члан 6).
Новчаном казном у износу од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај
одговорно лице у органу надлежном за послове уписа пловних објеката у уписник,
односно за продужење важности бродског сведочанства, односно пловидбене
дозволе, ако упис пловних објеката, односно продужење важности бродског
сведочанства, односно пловидбене дозволе, изврши без доказа о плаћеном порезу
на употребу пловних објеката у прописаном износу (члан 16. став 3).
Новчаном казном у износу од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај
одговорно лице у органу надлежном за послове уписа ваздухоплова и летилица у
регистар, односно за продужење рока важности уверења о пловидбености, ако упис
ваздухоплова или летилице, односно продужење рока важности уверења о
пловидбености, изврши без доказа о плаћеном порезу на употребу ваздухоплова и
летилица у прописаном износу (члан 20. став 3).”
У досадашњем ставу 4, који постаје став 7, речи: „500 до 10.000” замењују
се речима: „5.000 до 50.000”.
У досадашњем ставу 5, који постаје став 8, речи: „продавац картице”
замењују се речима: „лице код којег се врши уплата за будуће коришћење услуга
мобилне телефоније”, а речи: „поступи супротно одредбама чл. 9. и 11.” замењују
се речима: „ не поступи по одредбама чл. 9. и 10”.
У досадашњем ставу 6, који постаје став 9, речи: „поступи супротно
одредбама чл. 9. и 11.” замењују се речима: „не поступи по одредбама чл. 9. и 10”.
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Члан 33.
Прво усклађивање износа пореза на употребу моторних возила, пореза на
употребу чамаца и пореза на употребу ваздухоплова и летилица, прописаних овим
законом, за плаћање у 2010. години, извршиће се у децембру 2009. године стопом
раста цена на мало, за период од првог дана наредног месеца од дана ступања на
снагу овог закона до 30. новембра 2009. године, према подацима републичког
органа надлежног за послове статистике, 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,
објавити усклађене динарске износе пореза из става 1. овог члана.
Члан 34.
Од дана ступања на снагу овог закона неће се примењивати износи пореза на
употребу моторних возила и пореза на употребу ваздухоплова и летилица,
усклађени до почетка примене овог закона сагласно одредби члана 27a Закона о
порезима на употребу, држање и ношење добара („Службени гласник РС”, бр.
26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07 и 114/08).
Члан 35.
Порез на употребу мобилног телефона прописан овим законом обрачунава
се и плаћа од првог дана наредног месеца од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 36.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.

