
З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА 

ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

Члан 1. 
У Закону о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", 

бр. 84/04, 86/04 - исправка и 61/05), у члану 10. став 1. тачка 5) тачка и запета 
замењује се тачком. 

Тачка 6) брише се. 

Члан 2. 
У члану 12. став 3. тачка 5) брише се. 

Додаје се став 4, који гласи: 

"Место промета услуга посредовања, осим услуга посредовања 
из става 3. тачка 4) подтачка (11) овог члана, одређује се према месту промета 
добара и услуга који је предмет посредовања." 

Члан 3. 
У члану 15. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

"У случају пружања временски ограничених или неограничених 
услуга чије је трајање дуже од годину дана, обавезно се издаје периодични 
рачун, с тим што период за који се издаје тај рачун не може бити дужи од 
годину дана." 

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

У досадашњем ставу 4, који постаје став 5, речи: "из става 3." 
замењују се речима: "из става 4.". 

Члан 4. 
У члану 17. додаје се став 5, који гласи: 

"Код промета добара или услуга, које чине улог у привредно 
друштво, основицом се сматра тржишна вредност тих добара и услуга на дан 
њихове испоруке у коју није укључен ПДВ." 

Члан 5. 
У члану 21. став 6. речи: "ставом 4." замењују се речима: "ставом 

5." 

Члан 6. 
У члану 23. став 2. тачка 2) после речи: "меса," додају се речи: 

"укључујући и изнутрице и друге кланичне производе, ". 

После тачке 7) додаје се тачка 7а), која гласи: 

"7а) персоналних рачунара и компоненти од којих се састоје 
персонални рачунари;". 
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Тачка 14) мења се и гласи: 

"14) први пренос права располагања на стамбеним објектима, 
економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима 
на тим добрима (у даљем тексту: стан)."  

Став 3. брише се. 

У досадашњем ставу 4, који постаје став 3, после речи: "4) � 12) 
овог члана" запета и речи: "шта се сматра променом намене стамбеног објекта, 
као и начин и поступак утврђивања и плаћања разлике ПДВ из става 3. овог 
члана" бришу се. 

Члан 7. 
У члану 24. став 1. тачка 5) после речи: "слободну зону" запета и 

речи: "осим добара за крајњу потрошњу у слободној зони" замењују се речима: 
"за која би обвезник � стицалац добара имао право на одбитак претходног 
пореза када би та добра набављао за потребе обављања делатности ван 
слободне зоне". 

У тачки 6) после речи: "слободну зону" додају се речи: "из тачке 5) 
овог става, а за које би обвезник � прималац услуге имао право на одбитак 
претходног пореза када би те услуге користио за потребе обављања 
делатности ван слободне зоне". 

После тачке 16б) додаје се тачка 16в), која гласи: 

"16в) промет добара и услуга који се врши на основу 
међународних уговора, ако је тим уговорима предвиђено пореско ослобођење, 
осим међународних уговора из тач. 16а) и 16б) овог става;". 

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

"Пореско ослобођење из става 1. овог члана примењује се и ако 
је накнада, односно део накнаде наплаћен пре извршеног промета." 

Досадашњи ст. 2 � 5. постају ст. 3 � 6. 

Члан 8. 
У члану 25. став 1. тачка 3) после речи: "посредовање" додају се 

запета и речи: "као и новчаних позајмица". 

У тачки 6) тачка на крају замењује се тачком и запетом. 

После тачке 6) додају се тач. 7) и 8), које гласе: 

"7) пословања друштава за управљање инвестиционим 
фондовима у складу са прописима којима се уређују инвестициони фондови; 

8) пословања друштава за управљање добровољним пензијским 
фондовима у складу са прописима којима се уређују добровољни пензијски 
фондови и пензијски планови." 

У ставу 2. тачка 4) речи: "и стамбених објеката" бришу се. 

У тачки 5) после речи: "у Републици" додају се запета и речи: 
"осим власничких удела из члана 4. овог закона". 

У тачки 13) речи: "(основно, средње, више и високо)" замењују се 
речима: "(предшколско, основно, средње, више и високо)". 

У тачки 16) речи: "верских организација" замењују се речима: 
"цркава и верских заједница". 
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Члан 9. 
У члану 26. тачка 1) речи: "13) - 16б)" замењују се речима: "13) - 

16в)". 

У тачки 7) речи: "број 73/03" замењују се речима: "бр. 73/03, 61/05, 
85/05 и 62/06". 

Члан 10. 
У члану 32. став 1. речи: "при набавци опреме и објеката" 

замењују се речима: "за опрему и објекте". 

У ставу 3. после речи: "вршење делатности" додају се запета и 
речи: "као и у случају преноса имовине или дела имовине из члана 6. став 1. 
тачка 1) овог закона". 

После става 5. додаје се нови став 6, који гласи: 

"Стицалац имовине из става 4. овог члана врши исправку одбитка 
претходног пореза који је за објекте и опрему за вршење делатности остварио 
преносилац имовине ако престане да испуњава услове за остваривање права 
на одбитак претходног пореза." 

Досадашњи став 6. постаје став 7. 

Члан 11. 
У члану 33. став 1. број: "2.000.000" замењује се бројем: 

"4.000.000", а речи: "или у току" бришу се. 

Став 3. мења се и гласи: 

"Мали обвезник, који је у претходних 12 месеци остварио или 
процењује да ће у наредних 12 месеци остварити укупан промет већи од 
2.000.000 динара, може се определити за обавезу плаћања ПДВ на почетку 
календарске године подношењем пријаве за ПДВ (у даљем тексту: 
евиденциона пријава) прописане у складу са овим законом, надлежном 
пореском органу најкасније до 15. јануара текуће године." 

У ставу 4. речи: "две године" замењују се речима: "две 
календарске године". 

У ставу 5. после речи: "пореском органу" додају се запета и речи: 
"најкасније до 15. јануара текуће године". 

Члан 12. 
У члану 34. став 3. после речи: "(у даљем тексту: признаница)" 

додају се запета и речи: "као и да обрачунату ПДВ надокнаду исплати 
пољопривредницима у новцу (уплатом на текући рачун, рачун штедње или у 
готовом)". 

У ставу 5. број: "1.000.000" замењује се бројем: "2.000.000". 

Члан 13. 
У члану 37. тачка 1) речи: "пријаву за ПДВ (у даљем тексту: 

евиденциона пријава)" замењују се речима: "евиденциону пријаву". 
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Члан 14. 
У члану 38. став 1. број: "2.000.000" замењује се бројем: 

"4.000.000". 

Став 2. мења се и гласи: 

"Евиденциону пријаву подноси и обвезник који при отпочињању 
обављања делатности процени да ће у наредних 12 месеци остварити укупан 
промет већи од 4.000.000 динара, у року из става 1. овог члана." 

Став 4. мења се и гласи: 

"Обвезник је дужан да писмено обавести надлежни порески орган 
о изменама свих података из евиденционе пријаве, најкасније у року од пет 
дана од дана настанка измене." 

Члан 15. 
У члану 39. став 2. број: "1.000.000" замењује се бројем: 

"2.000.000". 

Члан 16. 
У члану 44. став 2. речи: "став 6." замењују се речима: "став 7." 

Члан 17. 
У члану 48. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

"За обвезника из става 2. овог члана који у календарском 
тромесечју оствари укупан промет већи од 20.000.000 динара, порески период 
је календарски месец почев од месеца по истеку календарског тромесечја." 

Досадашњи ст. 3 � 5. постају ст. 4 � 6. 

Члан 18. 
У члану 50. став 3. речи: "тач. 2), 3) и 6)" замењују се речима: 

"тач. 2) и 3)". 

Члан 19. 
У члану 51. став 2. речи: "тач. 2), 3) и 6)" замењују се речима: 

"тач. 2) и 3)". 

Члан 20. 
После члана 51. назив дела X. ПОВРАЋАЈ И РЕФАКЦИЈА 

ПОРЕЗА мења се и гласи: "X. ПОВРАЋАЈ, РЕФАКЦИЈА И РЕФУНДАЦИЈА 
ПОРЕЗА". 

Члан 21. 
Члан 53. мења се и гласи: 

"Право на рефакцију ПДВ, под условом узајамности, на основу 
поднетог захтева, има страни обвезник који излаже на сајмовима у Републици, 
под условима: 

1) да у Републици не врши промет добара и услуга; 

2) да је платио рачун. 
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Уз захтев из става 1. овог члана страни обвезник подноси потврду 
надлежног пореског органа земље у којој је регистрован као обвезник ПДВ. 

Рефакција ПДВ страном обвезнику може се извршити за добра 
која му се испоручују, односно за услуге које му се пружају у Републици, и то за: 

1) изнајмљивање, уређење, израду и поправку изложбеног 
простора; 

2) добра потребна за уређење изложбеног простора; 

3) електричну енергију, воду, плин, грејање, хлађење, 
телефонске и телекомуникационе прикључке, за потребе изложбеног простора; 

4) паркирање; 

5) услуге смештаја." 

Члан 22. 
После члана 56. додају се наслов изнад члана и члан 56а, који 

гласе: 

"Рефундација ПДВ купцу првог стана 

Члан 56а 

Право на рефундацију ПДВ за куповину првог стана, на основу 
поднетог захтева, има физичко лице � пунолетни држављанин Републике, са 
пребивалиштем на територији Републике, који купује први стан (у даљем 
тексту: купац првог стана). 

Купац првог стана може да оствари рефундацију ПДВ из става 1. 
овог члана, под следећим условима: 

1) да од 1. јула 2006. године до дана овере уговора о 
купопродаји на основу којег стиче први стан није имао у својини, односно 
сусвојини стан на територији Републике; 

2) да је уговорена цена стана са ПДВ у потпуности исплаћена 
продавцу. 

Право на рефундацију ПДВ из става 1. овог члана може се 
остварити за стан чија површина за купца првог стана износи до 40 м², а за 
чланове његовог породичног домаћинства до 15 м² по сваком члану који није 
имао у својини, односно сусвојини стан на територији Републике у периоду из 
става 2. тачка 1) овог члана. 

Ако купац првог стана купује стан површине која је већа од 
површине за коју у складу са ставом 3. овог члана има право на рефундацију 
ПДВ, право на рефундацију ПДВ може да оствари до износа који одговара 
површини стана из става 3. овог члана.  

Породичним домаћинством купца првог стана, у смислу става 3. 
овог члана, сматра се заједница живота, привређивања и трошења прихода 
купца првог стана, његовог супружника, купчеве деце, купчевих усвојеника, 
деце његовог супружника, усвојеника његовог супружника, купчевих родитеља, 
његових усвојитеља, родитеља његовог супружника, усвојитеља купчевог 
супружника, са истим пребивалиштем као купац првог стана.  

Право на рефундацију ПДВ из става 1. овог члана нема: 
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1) купац стана који је остварио рефундацију ПДВ по основу 
куповине првог стана; 

2) члан породичног домаћинства купца првог стана за којег је 
купац првог стана остварио рефундацију ПДВ, у случају када тај члан 
породичног домаћинства купује стан; 

3) купац стана који је стекао први стан без обавезе продавца да 
за промет тог стана плати порез на пренос апсолутних права по основу 
куповине првог стана у складу са законом којим се уређују порези на имовину;  

4) члан породичног домаћинства купца стана који је стекао први 
стан без обавезе продавца да за промет тог стана плати порез на пренос 
апсолутних права по основу куповине првог стана у складу са законом којим се 
уређују порези на имовину, а за кога је остварено то пореско ослобођење. 

Надлежни порески орган, по спроведеном поступку, доноси 
решење о рефундацији ПДВ купцу првог стана. 

Надлежни порески орган води евиденцију о купцима првог стана и 
члановима породичних домаћинстава купаца првог стана за које су купци првог 
стана остварили рефундацију ПДВ, као и о износу остварене рефундације 
ПДВ." 

Члан 23. 
У члану 57. речи: "рефакције пореза из чл. 53 � 56. овог закона," 

замењују се речима: "рефакције и рефундације пореза из чл. 53 � 56а овог 
закона,". 

Члан 24. 
После члана 60. додаје се члан 60а, који гласи: 

"Члан 60а 

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за 
прекршај порески дужник - правно лице које није обвезник, ако не плати ПДВ у 
прописаном року (члан 51. став 2). 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у 
правном лицу новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се порески дужник � 
предузетник који није обвезник новчаном казном од 12.500 до 500.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се порески дужник � 
физичко лице које није обвезник новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара." 

Члан 25. 
Обвезник који је у 2007. години остварио укупан промет добара и 

услуга, осим промета опреме и објеката за вршење делатности (у даљем 
тексту: укупан промет), мањи од 2.000.000 динара, за промет добара и услуга 
који врши од 1. јануара 2008. године не обрачунава и не плаћа ПДВ. 

Члан 26. 
Обвезник који је у 2007. години остварио укупан промет већи од 

2.000.000 динара, а мањи од 4.000.000 динара, може да се определи за обавезу 
обрачунавања и плаћања ПДВ ако надлежном пореском органу достави 
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писмено обавештење у року за подношење пореске пријаве за последњи 
порески период 2007. године. 

Писмено обавештење из става 1. овог члана садржи податке о: 

1) називу, адреси и ПИБ � у обвезника; 

2) месту и датуму обавештења; 

3) износу оствареног промета у 2007. години. 

Обвезник из става 1. овог члана који није доставио писмено 
обавештење надлежном пореском органу у року из става 1. овог члана, за 
промет добара и услуга који врши од 1. јануара 2008. године не обрачунава и 
не плаћа ПДВ. 

Члан 27. 
Обвезник из члана 25. и члана 26. став 3. овог закона дужан је да 

са стањем на дан 31. децембра 2007. године изврши попис добара при чијој је 
набавци остварио право на одбитак претходног пореза, и то: 

1) залиха добара набављених од 1. јануара 2005. године; 

2) опреме и објеката за вршење делатности за које на дан 1. 
јануара 2008. године постоји обавеза исправке одбитка претходног пореза; 

3) добара, осим добара из тач. 1) и 2) овог става, набављених од 
дана ступања на снагу овог закона. 

Обвезник из става 1. овог члана дужан је да утврди износ 
оствареног одбитка претходног пореза за добра из става 1. тач. 1) и 3) овог 
члана, да изврши исправку одбитка претходног пореза за добра из става 1. 
тачка 2) овог члана и да за та добра утврди износ исправљеног одбитка 
претходног пореза у складу са законом. 

Пописне листе из става 1. овог члана обвезник је дужан да 
достави надлежном пореском органу најкасније до 20. јануара 2008. године. 

Утврђени износ оствареног одбитка претходног пореза и износ 
исправљеног одбитка претходног пореза из става 2. овог члана, обвезник је 
дужан да плати до 20. фебруара 2008. године. 

Министар надлежан за послове финансија ће уредити садржину 
пописних листи из става 1. овог члана, као и начин утврђивања износа 
оствареног одбитка претходног пореза из става 2. овог члана.  

Члан 28. 
Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за 

прекршај обвезник � правно лице, ако: 

1) не утврди износ оствареног и износ исправљеног одбитка 
претходног пореза (члан 27. став 2. овог закона); 

2) не достави пописне листе у прописаном року (члан 27. став 3. 
овог закона); 

3) не плати утврђени износ оствареног и износ исправљеног 
одбитка претходног пореза у прописаном року (члан 27. став 4. овог закона). 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у 
правном лицу новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара. 
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За прекршај из става 1. овог члана, казниће се обвезник - 
предузетник новчаном казном од 12.500 до 500.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се обвезник � 
физичко лице новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара. 

Члан 29. 
Право на рефундацију ПДВ из члана 22. овог закона може се 

остварити само на основу уговора о купопродаји стана овереног после ступања 
на снагу овог закона. 

Члан 30. 
Пропис из члана 27. став 5. овог закона министар надлежан за 

послове финансија донеће у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог 
закона. 

Члан 31. 
Одредбе члана 11, члана 12. став 2, члана 14. ст. 1. и 2. и члана 

15. овог закона примењиваће се од 1. јануара 2008. године. 

Члан 32. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

"Службеном гласнику Републике Србије".  


