
 На основу члана 27а став 4. Закона о порезима на употребу, држање и 

ношење добара („Службени гласник РС”, бр. 26/01, 80/02, 43/04, 31/09, 101/10, 24/11, 

68/14-др. закон и 112/15), 

  

 Влада објављује 

 

УСКЛАЂЕНЕ ДИНАРСКЕ ИЗНОСЕ 

ПОРЕЗА НА УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ДОБАРА 

 

 1. Динарски износи пореза на употребу, држање и ношење добара 

прописани Законом о порезима на употребу, држање и ношење добара („Службени 

гласник РС”, бр. 26/01, 80/02, 43/04, 31/09, 101/10, 24/11, 68/14-др. закон и 112/15), за 

плаћање пореза за 2019. годину, усклађују се индексом потрошачких цена који је објавио 

Републички завод за статистику, за период од 1. децембра 2017. године до 30. новембра 

2018. године, тако да гласе: 

 

 усклађени износи 

пореза у динарима 

 1) у члану 4. став 1:  

 - порез из тачке 1. подтачка 1) 1.290 

 - порез из тачке 1. подтачка 2) 2.530 

 - порез из тачке 1. подтачка 3) 5.570 

 - порез из тачке 1. подтачка 4) 11.420 

 - порез из тачке 1. подтачка 5) 56.430 

 - порез из тачке 1. подтачка 6) 114.350 

 - порез из тачке 1. подтачка 7) 236.340 

 - порез из тачке 2. подтачка 1) 1.510 

 - порез из тачке 2. подтачка 2) 2.530 

 - порез из тачке 2. подтачка 3) 3.800 

 - порез из тачке 2. подтачка 4) 7.620 

 - порез из тачке 2. подтачка 5) 9.320 

 - порез из тачке 2. подтачка 6) 13.330 

  

 2) у члану 15. став 2:  

 - порез из тачке 1. подтачка 1) 4.010 

 - порез из тачке 1. подтачка 2) 5.990 

 - порез из тачке 1. подтачка 3) 8.650 

 - порез из тачке 1. подтачка 4) 13.330 

 - порез из тачке 1. подтачка 5) 26.660 

 - порез из тачке 1. подтачка 6) 39.980 

 - порез из тачке 2. подтачка 1) 6.650 

 - порез из тачке 2. подтачка 2) 9.320 

 - порез из тачке 2. подтачка 3) 13.330 

 - порез из тачке 2. подтачка 4) 19.990 

 - порез из тачке 2. подтачка 5) 32.010 



 - порез из тачке 2. подтачка 6) 47.980 

 - порез из тачке 3. подтачка 1) 8.650 

 - порез из тачке 3. подтачка 2) 14.660 

 - порез из тачке 3. подтачка 3) 19.990 

 - порез из тачке 3. подтачка 4) 39.980 

 - порез из тачке 3. подтачка 5) 66.630 

 - порез из тачке 4. подтачка 1) 16.010 

 - порез из тачке 4. подтачка 2) 22.650 

 - порез из тачке 4. подтачка 3) 33.320 

 - порез из тачке 4. подтачка 4) 49.320 

 - порез из тачке 4. подтачка 5) 73.310 

 - порез из тачке 5. подтачка 1) 6.650 

 - порез из тачке 5. подтачка 2) 10.000 

 - порез из тачке 5. подтачка 3) 14.660 

 - порез из тачке 5. подтачка 4) 21.320 

 - порез из тачке 5. подтачка 5) 30.660 

 - порез из тачке 5. подтачка 6) 42.660 

 - порез из тачке 6. подтачка 1) 11.990 

 - порез из тачке 6. подтачка 2) 21.320 

 - порез из тачке 6. подтачка 3) 26.660 

 - порез из тачке 6. подтачка 4) 33.320 

 - порез из тачке 6. подтачка 5) 42.660 

 - порез из тачке 6. подтачка 6) 53.300 

 - порез из тачке 7. подтачка 1) 23.990 

 - порез из тачке 7. подтачка 2) 30.660 

 - порез из тачке 7. подтачка 3) 38.660 

 - порез из тачке 7. подтачка 4) 47.980 

 - порез из тачке 7. подтачка 5) 63.960 

 - порез из тачке 8. подтачка 1) 66.630 

 - порез из тачке 8. подтачка 2) 93.300 

 - порез из тачке 8. подтачка 3) 126.630 

 - порез из тачке 8. подтачка 4) 159.950 

 - порез из тачке 8. подтачка 5) 266.590 

 - порез из тачке 9. 1.350 

  

 3) у члану 19. став 1:  

 - порез из тачке 1. подтачка 1) 1.131.410 

 - порез из тачке 1. подтачка 2) 2.262.840 

 - порез из тачке 1. подтачка 3) 2.828.570 

 - порез из тачке 1. подтачка 4) 3.394.290 

 - порез из тачке 2. подтачка 1) 678.870 

 - порез из тачке 2. подтачка 2) 1.131.410 

  

 4) у члану 24:  

 - порез из тачке 1) 13.530 



 - порез из тачке 2) 5.430 

 - порез из тачке 3) 3.670 

 - порез из тачке 4) 18.280 

 

 2. Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање и ношење добара 

из тачке 1. примењиваће се од 1. јануара 2019. године. 

 

 3. Усклађене динарске износе пореза на употребу, држање и ношење добара 

објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

05 број: 43-12390/2018  
У Београду, 27. децембра 2018. године 

 

В Л А Д А  

 

                                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                                            

                                                                           Ана Брнабић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


