
 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, 132/04, 112/05, 
114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09, 95/10, 101/10 и 24/11) и члана 28. став 2. 
Закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење 
добара („Службени гласник РС”, број 101/10), 
  
 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, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 
114/08, 31/09, 106/09, 95/10, 101/10 и 24/11), за плаћање пореза за 2012. годину, 
усклађују се индексом потрошачких цена који је објавио Републички завод за 
статистику, за период од 1. децембра 2010. године до 30. новембра 2011. године, 
осим динарских износа пореза на употребу, држање и ношење добара прописаних 
Законом о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и 
ношење добара („Службени гласник РС”, број 101/10) који се, за плаћање пореза 
за 2012. годину, усклађују индексом потрошачких цена, рачунајући од првог дана 
наредног месеца од ступања на снагу тог закона до 30. новембра 2011. године, 
тако да гласе: 
 

 усклађени износи 
пореза у динарима

 1) у члану 4. став 1: 
 - порез из тачке 1. подтачка 1) 1.030
 - порез из тачке 1. подтачка 2) 2.010
 - порез из тачке 1. подтачка 3) 4.440
 - порез из тачке 1. подтачка 4) 9.110
 - порез из тачке 1. подтачка 5) 45.000
 - порез из тачке 1. подтачка 6) 91.200
 - порез из тачке 1. подтачка 7) 188.490
 - порез из тачке 2. подтачка 1) 1.210
 - порез из тачке 2. подтачка 2) 2.010
 - порез из тачке 2. подтачка 3) 3.040
 - порез из тачке 2. подтачка 4) 6.080
 - порез из тачке 2. подтачка 5) 7.440
 - порез из тачке 2. подтачка 6) 10.630
 
 2) у члану 15. став 2: 
 - порез из тачке 1. подтачка 1) 3.190
 - порез из тачке 1. подтачка 2) 4.780
 - порез из тачке 1. подтачка 3) 6.910
 - порез из тачке 1. подтачка 4) 10.630
 - порез из тачке 1. подтачка 5) 21.260
 - порез из тачке 1. подтачка 6) 31.890
 - порез из тачке 2. подтачка 1) 5.310
 - порез из тачке 2. подтачка 2) 7.440



 - порез из тачке 2. подтачка 3) 10.630
 - порез из тачке 2. подтачка 4) 15.940
 - порез из тачке 2. подтачка 5) 25.510
 - порез из тачке 2. подтачка 6) 38.270
 - порез из тачке 3. подтачка 1) 6.910
 - порез из тачке 3. подтачка 2) 11.690
 - порез из тачке 3. подтачка 3) 15.940
 - порез из тачке 3. подтачка 4) 31.890
 - порез из тачке 3. подтачка 5) 53.150
 - порез из тачке 4. подтачка 1) 12.760
 - порез из тачке 4. подтачка 2) 18.070
 - порез из тачке 4. подтачка 3) 26.570
 - порез из тачке 4. подтачка 4) 39.330
 - порез из тачке 4. подтачка 5) 58.460
 - порез из тачке 5. подтачка 1) 5.310
 - порез из тачке 5. подтачка 2) 7.970
 - порез из тачке 5. подтачка 3) 11.690
 - порез из тачке 5. подтачка 4) 17.010
 - порез из тачке 5. подтачка 5) 24.450
 - порез из тачке 5. подтачка 6) 34.020
 - порез из тачке 6. подтачка 1) 9.570
 - порез из тачке 6. подтачка 2) 17.010
 - порез из тачке 6. подтачка 3) 21.260
 - порез из тачке 6. подтачка 4) 26.570
 - порез из тачке 6. подтачка 5) 34.020
 - порез из тачке 6. подтачка б) 42.520
 - порез из тачке 7. подтачка 1) 19.130
 - порез из тачке 7. подтачка 2) 24.450
 - порез из тачке 7. подтачка 3) 30.830
 - порез из тачке 7. подтачка 4) 38.270
 - порез из тачке 7. подтачка 5) 51.020
 - порез из тачке 8. подтачка 1) 53.150
 - порез из тачке 8. подтачка 2) 74.410
 - порез из тачке 8. подтачка 3) 100.980
 - порез из тачке 8. подтачка 4) 127.560
 - порез из тачке 8. подтачка 5) 212.600
 - порез из тачке 9. 1.060
 
 3) у члану 19. став 1: 
 - порез из тачке 1. подтачка 1) 902.310
 - порез из тачке 1. подтачка 2) 1.804.640
 - порез из тачке 1. подтачка 3) 2.255.800
 - порез из тачке 1. подтачка 4) 2.706.950
 - порез из тачке 2. подтачка 1) 541.400
 - порез из тачке 2. подтачка 2) 902.310
 
 4) у члану 24. став 1: 
 - порез из тачке 1) 10.780



 - порез из тачке 2) 4.310
     у ставу 2: 
 - порез из тачке 1) 2.920
 - порез из тачке 2) 14.550
 
  
 2. Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање и 
ношење добара из тачке 1. примењиваће се од 1. јануара 2012. године. 
 
 3. Усклађене динарске износе пореза на употребу, држање и 
ношење добара објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
 
 
 
05 Број: 
У Београду,  децембра 2011. године 
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