
ЗАКОН 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА  

О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ 
 

Члан 1.  
У  Закону о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник 

РС”, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закон, 62/06-
др. закон, 61/07, 20/09, 72/09-др. закон и 53/10), у члану 2а став 1. мења се и гласи:  

„Овај закон примењује се и на изворне јавне приходе јединица локалне самоуправе 
које те јединице утврђују, наплаћују и контролишу у јавноправном односу, као и на 
споредна пореска давања по тим основама.”  

У ставу 2. реч: „пореза” замењује се речима: „јавних прихода”. 
Тачка 4) мења се и гласи:  
„4) одлучивање о жалбама изјављеним против решења донетих у пореском 

поступку од стране организационих јединица Пореске управе;”. 
У тачки 6) речи: „и 167-170.” замењују се речима: „и 167-171.”.  
 

Члан 2.  
 У члану 2б став 1. после речи: „уређена овлашћења” додају се речи: „Пореске 
управе, права и обавезе пореских обвезника, овлашћења”, а после речи: „на овлашћења” 
додају се речи: „јединице локалне самоуправе, односно на права и обавезе обвезника 
изворних јавних прихода из члана 2а став 1. овог закона, на овлашћења”. 
 

Члан 3.  
 У члану 7. став 6. тачка 8) запета и речи: „када је уписана залога као мера 
обезбеђења наплате пореза” бришу се. 
 Додаје се став 7, који гласи:  

„Пореска управа мора квартално, са пресеком стања на последњи дан у последњем 
месецу квартала, да на web сајту Пореске управе објави обавештење о износу пореског 
дуга свих пореских обвезника, чиме обавеза чувања службене тајне није повређена.” 
 

Члан 4.  
 У члану 10. став 1. тачка 2) реч: „књиговодство” замењује се речју: 
„рачуноводство”.  

 У ставу 2. тачка 2) после речи: „рефакцију” додају се запета и речи: „односно на 
рефундацију пореза у складу са пореским законом”. 

 У ставу 3. после речи: „рефакцију” додају се запета и речи: „односно рефундацију 
пореза, односно за намирење доспелих обавеза по другом основу путем прекњижавања”, а 
после речи: „захтева” додају се запета и речи: „ако пореским законом није друкчије 
уређено”.  

 
Члан 5.  

 У члану 14. став 1. после речи: „лице” додају се речи: „- резидент Републике”. 
 У ставу 2. после речи: „обвезник” додају се речи: „физичко, односно правно лице”. 
 У ставу 3. речи: „није обавезно подношење пореске пријаве” замењују се речима: 
„порески обвезник није дужан да поднесе пореску пријаву”. 
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Члан 6.  

 У члану 15. став 1. реч: „судски” замењује се речју: „прописани”. 
 

Члан 7.  
 У члану 19. додаје се став 3, који гласи: 

„Порески обвезници – правна лица, предузетници или физичка лица која обављају 
делатност, чији су рачуни у тренутку плаћања блокирани ради извршења принудне 
наплате код организације надлежне за принудну наплату, могу међусобне новчане обавезе 
измиривати и уговарањем промене повериоца, односно дужника у одређеном 
облигационом односу (асигнација, цесија и др.), искључиво ради испуњења обавеза по 
основу јавних прихода на које се примењује овај закон.” 

 
Члан 8.  

 У члану 23. став 1. тачка 1) речи: „(плаћањем, компензацијом или давањем уместо 
плаћања, у складу са законом)” бришу се. 

Додају се ст. 2. и 3, који гласе: 
„Неплаћена пореска обавеза, осим по основу доприноса за обавезно социјално  

осигурање, пореског обвезника – правног лица над којим је правоснажним решењем 
закључен стечајни поступак банкротством, отписује се, осим ако је ради њене наплате 
уписано заложно право у јавним књигама или регистрима, односно ако је, поред пореског 
обвезника, друго лице одговорно за њено испуњење. 

Неплаћена пореска обавеза, осим по основу доприноса за обавезно социјално  
осигурање, пореског обвезника – правног лица над којим је правоснажним решењем 
отворен и закључен стечајни поступак због трајније неспособности плаћања а не постоји 
интерес поверилаца и правног лица – стечајног дужника за спровођење стечајног 
поступка, отписује се, осим ако је, поред пореског обвезника, друго лице одговорно за 
њено испуњење.” 
  

Члан 9.  
 У члану 24. став 1. тачка 9) после речи: „рефакцију,” додаје се реч: „рефундацију,”. 
 

Члан 10.  
 У члану 26. став 2. речи: „односно предузетник” замењују се речима: „предузетник 
или физичко лице”. 
 У ставу 6. речи: „ст. 2. и 3.” замењују се речима: „става 2.”. 
 У ставу 8. речи: „ст. 2, 3. и 7.” замењују се речима: „ст. 2. и 7.”. 

Додаје се став 17, који гласи: 
„По жалбама против решења о одбијању захтева за доделу ПИБ, односно о 

одузимању додељеног ПИБ, одлучује министар на предлог комисије коју образује за ту 
сврху.” 

  
Члан 11.  

 После члана 30. додаје се члан 30а, који гласи: 
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„Члан 30а 
 Банка ће дозволити исплату зарада, односно накнада зарада, само уз истовремено 
плаћање обавеза по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, 
обрачунатих у складу са законом, на одговарајући уплатни рачун јавних прихода. 
 Ако на рачуну исплатиоца нема довољно средстава за истовремену исплату зарада, 
односно накнада зарада, уз плаћање припадајућих пореза и доприноса из става 1. овог 
члана, банка ће дозволити исплату сразмерног дела зараде, односно накнаде зараде, уз 
плаћање припадајућих пореза и доприноса. 

Обавеза из ст. 1. и 2. овог члана не односи се на банку преко које се не врши 
реализација налога за исплату зарада, односно накнада зарада.” 
  

Члан 12.  
 У члану 32. став 1. тачка 1) речи: „курсу централне емисионе банке” замењују се 
речима: „средњем курсу Народне банке Србије”, а после речи: „обављена” додају се 
запета и речи: „осим ако је пореским законом друкчије уређено”. 
 У тачки 2) речи: „централна емисиона банка” замењују се речима: „Народна банка 
Србије” а после речи: „располаже” додаје се реч: „средњим”. 

Став 2. брише се. 
 

Члан 13.  
 У члану 38. став 10. после речи: „пријаву” додају се запета и речи: „осим измењене 
пореске пријаве,”. 

 
Члан 14.  

 У члану 40. став 5. после речи: „период” додају се запета и речи: „односно након 
доношења решења о утврђивању пореза из члана 54. став 2. тачка 2) подтачка (2) овог 
закона”. 

У ставу 6. речи: „ст. 8. и 9.” замењују се речима: „ст. 9. и 10.”. 
 

Члан 15.  
 У члану 56. став 2. речи: „извршног одбора” замењују се речима: „општинског 
односно градског већа”. 
 

Члан 16.  
            У члану 65. став 2. после речи: „споредних пореских давања” реч: „и” замењује се 
запетом, после речи: „на пореску рефакцију” додају се запета и речи: „односно на 
рефундацију пореза, као и на намирење доспелих обавеза по другом основу путем 
прекњижавања пореза,” а после речи: „овог закона” додају се запета и речи: „ако пореским 
законом није друкчије уређено”. 

 
Члан 17.  

 У члану 66. став 4. речи: „и престанка” бришу се, а речи: „чл. 87. и 91.” замењују се 
речима: „члана 87.”. 

Став 6. мења се и гласи:  
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„Када је, ради обезбеђења наплате пореза и споредних пореских давања из става 1. 
овог члана, установљена привремена мера забране преноса новчаних средстава преко 
рачуна пореског обвезника и уписана у регистру блокираних рачуна који води надлежна 
организација, банка је дужна да порез и споредна пореска давања по том основу, на 
основу пореског решења пренесе са рачуна пореског обвезника, до висине расположивих 
средстава на том рачуну, на прописани уплатни рачун јавних прихода.”  

 
Члан 18.  

 У члану 68. став 1. тачка 6) речи: „став 17.” замењују се речима: „став 18.”. 
 

Члан 19.  
 У члану 71. став 1. речи: „став 6.” замењују се речима: „став 7.” 

 
Члан 20.  

У члану 73. став 7. после речи: „понуди” додају се речи: „неопозиву банкарску 
гаранцију или”. 

 
Члан 21.  

 У члану 74. после става 5. додаје се нови став 6, који гласи: 
„Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, од пореског обвезника не захтева се давање 

средстава обезбеђења наплате - ако порески дуг из члана 73. став 3. овог закона, по основу 
свих јавних прихода које наплаћује Пореска управа, на дан подношења захтева за 
одлагање његовог плаћања, износи, и то: 

1) за правно лице - до 500.000 динара; 
2) за предузетника - до 100.000 динара;  
3) за физичко лице - до 50.000 динара.” 
Досадашњи став 6. постаје став 7. 
У досадашњем ставу 7, који постаје став 8, речи: „става 6.” замењују се речима: 

„става 7.”. 
После досадашњег става 7, који постаје став 8, додаје се нови став 9, који гласи: 
„Ако се порески обвезник из става 6. овог члана не придржава рокова из решења о 

одлагању плаћања пореског дуга, Пореска управа ће по службеној дужности укинути 
решење и доспели а неплаћени порески дуг наплатити у поступку принудне наплате над 
обвезником.” 

 У досадашњем ставу 8, који постаје став 10, речи: „става 6.” замењују се речима: 
„ст. 7. и 9.”. 
 

Члан 22.  
 После члана 74а, додаје се члан 74б, који гласи:  

 
„Члан 74б 

Изузетно од члана 73. став 4. овог закона, надлежни орган може, на писмени и 
образложени захтев пореског обвезника који је закључио уговор о финансијском 
реструктурирању, у складу са законом којим се уређује споразумно финансијско 
реструктурирање привредних друштава, одобрити одлагање плаћања пореског дуга у 
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једнаким ратама до 60 месеци, уз могућност коришћења одложеног плаћања за првих 12 
месеци.  

У поступку одлучивања о одлагању плаћања пореског дуга обвезника који је 
закључио уговор о финансијском реструктурирању, у складу са законом којим се уређује 
споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава, не захтева се давање 
средстава обезбеђења наплате када је износ дуга чије се плаћање одлаже до висине из 
члана 74. став 6. овог закона. 

Одобрењем одлагања плаћања пореског дуга из става 1. овог члана прекида се 
застарелост права на наплату пореског дуга чији је рок плаћања одложен, а време за које је 
одлагање плаћања одобрено не урачунава се у рок застарелости. 

 О одлагању плаћања пореског дуга у складу са ст. 1. до 3. овог члана одлучује лице 
из члана 73. став 3. овог закона.” 

 
Члан 23.  

 У члану 77. став 5. речи: „члана 73.” замењују се речима: „чл. 73, 74а, односно 
члана 74б”. 
 

Члан 24.  
 У члану 79. став 1. тачка 2) речи: „члана 73.” замењују се речима: „чл. 73, 74а, 
односно члана 74б”. 
 У тачки 3) реч: „знатно” брише се. 
 У ставу 2. речи: „чл. 73. и 74.” замењују се речима: „чл. 73, 74а, односно члана 
74б”. 

 
Члан 25.  

 Члан 82. мења се и гласи:  
„Члан 82. 

Предмет принудне наплате не могу бити имовина и приходи пореског обвезника 
који су законом изузети од извршења.” 
 

Члан 26.  
 У члану 84. став 1. после тачке 2), додаје се тачка 2а), која гласи: 

„2а) заради, односно накнади зараде, односно пензији, у делу који није изузет од 
извршења према закону којим се уређује извршење и обезбеђење;”. 

 
Члан 27.  

 У члану 86. став 2. после речи: „Република” додају се запета и речи: „односно 
јединица локалне самоуправе – за изворне јавне приходе које утврђује, наплаћује и 
контролише у јавноправном односу.” 

 
Члан 28.  

У члану 91. став 3. брише се. 
 

Члан 29.  
У члану 92. став 1. после тачке 2), додаје се тачка 2а), која гласи: 
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„2а) заради, односно накнади зараде, односно пензији – запленом на одређеном 
делу тог примања и налогом исплатиоцу да новчани износ за који је одређено извршење, 
обуставља и уплаћује на прописани уплатни рачун јавних прихода до потпуне исплате;”. 

 
Члан 30.  

 У члану 94. став 3. после речи: „непокретности” додају се речи: „на којој није 
постојало приоритетно заложно право другог повериоца из става 2. овог члана,” а после 
речи: „обвезнику” речи: „по поступку и на начин који прописује министар” бришу се.  

Додају се ст. 4. и 5, који гласе:  
„Ако је на покретној ствари, односно непокретности, постојало приоритетно 

заложно право другог повериоца које је намирено у оквиру износа из става 1. овог члана, 
пореском обвезнику враћа се разлика између процењене вредности покретне ствари, 
односно трећине утврђене вредности непокретности, и збира износа за који је намирено 
приоритетно заложно право другог повериоца и износа за који је намирена пореска 
обавеза. 

Начин и поступак повраћаја разлике из ст. 3. и 4. овог члана прописује министар.” 
 

Члан 31.  
После члана 96. додаје се члан 96а, који гласи: 
 

„Члан 96а 
 Принудна наплата пореза и споредних пореских давања из зараде, накнаде зараде, 
односно пензије пореског обвезника извршава се на основу решења из члана 92. став 2. 
овог закона. 
 Решењем из става 1. овог члана одређује се заплена на одређеном делу зараде, 
накнаде зараде, односно пензије, и налаже исплатиоцу ових прихода да приликом сваке 
исплате тих прихода, почев од прве наредне исплате од пријема решења из става 1. овог 
члана, па све до потпуне наплате пореза и споредних пореских давања, врши обуставу на 
заради, накнади зараде, односно пензији и уплату обустављеног износа на прописани 
уплатни рачун јавних прихода. 

Исплатилац зараде, накнаде зараде, односно пензије, је дужан да поступа по налогу 
из решења из става 2. овог члана. 
 Исплатилац зараде, накнаде зараде, односно пензије, је дужан да обавести 
надлежни порески орган о променама од утицаја на извршење решења из става 2. овог 
члана, најкасније у року од пет дана од дана настанка промене.  
 Ако исплатилац зараде, накнаде зараде, односно пензије, не обустави и не уплати 
износ зараде, накнаде зараде, односно пензије, на коме се спроводи принудна наплата, на 
прописани уплатни рачун јавних прихода, у року из става 2. овог члана, Пореска управа 
врши принудну наплату из новчаних средстава са рачуна исплатиоца, у складу са чланом 
95. овог закона. 
 Ако овим законом није друкчије прописано, на принудну наплату пореза и 
споредних пореских давања из зараде, накнаде зараде, односно пензије пореског 
обвезника, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује извршење и обезбеђење.” 
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Члан 32.  
У члану 97. став 2. запета и речи: „односно пренесе право својине на Републику” 

бришу се. 
 У ставу 4. реч: „Република” замењује се речима: „Пореска управа”, а речи: 
„односно стекне право својине на ствари,” бришу се. 
 

Члан 33.  
 У члану 101. став 4. речи: „става 4.” замењују се речима: „става 3.”. 

 
Члан 34.  

 У члану 102. став 7. реч: „ државном” замењује се речју: „јавном”. 
 

Члан 35.  
У члану 111. став 2. после речи: „шест месеци” додају се речи: „од истека 

последњег дана рока из става 1. овог члана”. 
У ставу 4. после речи: „шест месеци” додају се речи: „од истека последњег дана 

рока за уплату износа за који му је непокретност продата”. 
У ставу 10. речи: „уређује извршни поступак” замењују се речима: „уређују 

извршење и обезбеђење”. 
 
                                                          Члан 36.   
У називу члана 114а речи: „пореза и повраћај” замењују се речима: „односно 

рефундацију, пореза и”.  
 У члану 114а став 1. речи: „на повраћај и рефакцију” замењују се речима: „на 
повраћај, рефакцију и рефундацију”.  
 У ставу 2. речи: „на повраћај и рефакцију” на оба места замењују се речима: „на 
повраћај, рефакцију и рефундацију”. 

 
Члан 37.  

Члан 114е мења се и гласи:  
„Члан 114е 

Одредбе овог закона о застарелости права на утврђивање, наплату и повраћај не 
примењују се на доприносе за обавезно социјално осигурање.” 

 
Члан 38.  

 У члану 114ж после речи: „рефакцију” додају се запета и реч: „рефундацију,”.  
Додаје се став 2, који гласи: 
„Пореска управа, по истеку рока из става 1. овог члана, по службеној дужности, 

доноси решење о престанку пореске обавезе, односно о престанку права на повраћај, 
рефакцију, рефундацију, као и на намирење доспелих обавеза по другом основу путем 
прекњижавања пореза, због застарелости.” 

 
Члан 39.  

 У члану 115. став 1. после речи: „давања” додају се запета и речи: „осим доприноса 
за обавезно социјално осигурање,”. 
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 После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 
„Влада може, на предлог министра, а поводом иницијативе министра надлежног за 

послове економије и регионалног развоја – уз претходну сагласност јединице локалне 
самоуправе којој припадају изворни јавни приходи на које се примењује овај закон, 
донети одлуку о делимичном или потпуном отпису тих јавних прихода, пореском 
обвезнику који се продаје у поступку приватизације, односно који је у поступку 
реструктурирања.” 
 У досадашњем ставу 2, који постаје став 3, после речи: „приходе” додају се запета 
и речи: „осим доприноса за обавезно социјално осигурање,”. 

У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, после речи: „члана 22. ст. 2. и 4.” додају 
се речи: „и члана 23. став 2.”. 

 
Члан 40.  

У члану 119. став 3. после речи: „контроле” запета и речи: „у смислу члана 40. став 
5. овог закона,” бришу се. 

 
Члан 41.  

У члану 120. став 1. реч: „канцеларијске” брише се. 
Став 2. брише се. 
У досадашњем ставу 3, који постаје став 2, речи: „попуњени или непотпуни” 

замењују се речима: „попуњени, непотпуни, односно да постоји математичка грешка”. 
У досадашњем ставу 4, који постаје став 3, речи: „става 3.” замењују се речима: 

„става 2.”. 
 

Члан 42.  
У члану 122. став 4. после речи: „овог закона” додају се запета и речи: „у року од 

60 дана од дана достављања записника, односно допунског записника”. 
   

Члан 43.  
 У члану 137. ст 1. и 3. реч: „државном” замењује се речју: „јавном”. 
 

Члан 44.  
 У члану 138. ст 1. и 2. реч: „Државни” замењује се речју: „Јавни”.  
  

Члан 45.  
 У члану 160. тачка 7а) брише се. 
 У тачки 12) после речи: „прописа” додају се речи: „за порезе које утврђује, 
контролише и наплаћује”. 
 

Члан 46.  
 У члану 167. став 4. тачка 2) после речи: „награђивање,” додају се речи: „покретање 
и вођење поступка за утврђивање одговорности пореских службеника и намештеника за 
штету,”, после речи: „ покретање и вођење дисциплинског поступка” додају се речи: 
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„против пореских службеника и намештеника”, а после речи: „овлашћења” додају се 
запета и речи: „ као и евиденција изречених мера”. 

 
Члан 47.  

Члан 173а мења се и гласи:  
„Члан 173а 

Ко у намери да оствари право на неоснован повраћај пореза или порески кредит, 
поднесе пореску пријаву неистинитог садржаја, у којој искаже износ за повраћај пореза 
или порески кредит од 500.000 до 3.000.000 динара казниће се затвором од три месеца до 
три године и новчаном казном. 

Ако је исказани износ за повраћај пореза или порески кредит преко 3.000.000 до 
10.000.000 динара, учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година и 
новчаном казном. 

Ако је исказани износ за повраћај пореза или порески кредит већи од 10.000.000 
динара, учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година и новчаном казном. 

Физичком лицу, предузетнику и одговорном лицу у правном лицу – пореском 
обвезнику за кривично дело из ст. 1. до 3. овог члана изриче се и мера безбедности забране 
вршења позива, делатности и дужности од једне до пет година.” 
  

Члан 48.  
             У члану 179. став 1. после тачке 6) додаје се тачка 6а), која гласи: 

„6а) ако не поступи по налогу из решења из члана 96а став 2. овог закона, односно 
ако у прописаном року не обавести надлежни порески орган о променама које могу 
утицати на извршење решења из члана 96а став 2. овог закона (члан 96а ст. 3. и 4);”. 

У ставу 7. тачка 2) речи: „ст. 4. и 5.” замењују се речима: „став 12.”. 
Додају се ст. 10. и 11, који гласе: 
„Банка која не обустави извршење налога за исплату зарада, односно накнада 

зарада, поднетог без налога за истовремено плаћање припадајућих пореза и доприноса за 
обавезно социјално осигурање, казниће се за прекршај новчаном казном у износу који 
одговара висини неплаћених пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, 
увећаном за 50% (члан 30а). 

Новчаном казном од 100.000 до 600.000 динара казниће се за прекршај банка, која 
порез и споредна пореска давања, за чије обезбеђење  наплате је установљена привремена 
мера забране преноса новчаних средстава преко рачуна пореског обвезника и уписана у 
регистру блокираних рачуна који води надлежна организација, на основу пореског 
решења не пренесе са рачуна пореског обвезника, до висине расположивих средстава на 
том рачуну, на прописани уплатни рачун јавних прихода (члан 66. став 6.).” 

 
Члан 49.  

 У члану 181. после тачке 3) додаје се тачка 3а), која гласи: 
„3а) банци, ако не обустави извршење налога за исплату зарада, односно накнада 

зарада, поднетог без налога за истовремено плаћање припадајућих пореза и доприноса за 
обавезно социјално осигурање (члан 30а);”. 

У тачки 4) после речи: „рефакцију” додају се запета и речи: „односно рефундацију 
пореза, односно прекњижавање”.  

После тачке 4) додаје се тачка 4а), која гласи:  
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„4а) банци која порез и споредна пореска давања, за чије обезбеђење  наплате је 
установљена привремена мера забране преноса новчаних средстава преко рачуна пореског 
обвезника и уписана у регистру блокираних рачуна који води надлежна организација, на 
основу пореског решења, не пренесе са рачуна пореског обвезника, до висине 
расположивих средстава на том рачуну, на прописани уплатни рачун јавних прихода (члан 
66. став 6.);”.  
 

Члан 50.  
У члану 182б став 1. после речи: „пропуст,” додају се речи: „у вези са порезом чије 

утврђивање обавља сам порески обвезник (самоопорезивање),”. 
Додаје се став 2, који гласи:  
„Против лица које учини радњу, односно пропуст из става 1. овог члана, у вези са 

порезом који се утврђује решењем, неће се подносити захтев за покретање прекршајног 
поступка нити ће му се изрећи казна за прекршај ако то лице, пре предузимања било које 
радње пореског органа у вези са учињеном радњом или пропустом, односно пре 
отпочињања пореске контроле или подношења захтева за покретање прекршајног 
поступка, самоиницијативно пријави учињену радњу, односно пропуст, као и утврђени 
износ пореза плати у прописаном року.” 

 
Члан 51. 

Одредбe чл. 1. и 45. овог закона примењиваће се од 1. јануара 2012. године. 
По жалбама у пореским стварима из члана 2а Закона о пореском поступку и 

пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-
исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закон, 62/06-др. закон, 61/07, 20/09, 72/09-др. закон 
и 53/10) по којима Пореска управа не донесе решење до 31. децембра 2011. године, 
решиће надлежне јединице локалне самоуправе. 

Пореска управа је дужна да, у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог 
закона, надлежним јединицама локалне самоуправе уступи списе предмета из става 2. овог 
члана.  

 
Члан 52. 

Пореском обвезнику који је закључио уговор о финансијском реструктурирању, у 
складу са законом којим се уређује споразумно финансијско реструктурирање привредних 
друштава, коме је одобрено плаћање пореског дуга у складу са одредбама члана 73. Закона 
о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 
84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закон, 62/06-др. закон, 61/07, 
20/09, 72/09-др. закон и 53/10), а који поднесе захтев за одлагање плаћања пореског дуга у 
складу са чланом 22. овог закона, пре истека периода на који му је плаћање дуга 
одложено, може се одобрити одлагање плаћања пореског дуга за период који, са периодом 
на који му је плаћање пореског дуга већ одложено, износи најдуже до 60 месеци. 

 
Члан 53. 

Одредба члана 11. овог закона, као и одредбе чл. 48. и 49. овог закона  у делу који 
се односи на прекршајну одговорност банака ако не поступе по одредби члана 11. овог 
закона, примењиваће се од 1. јула 2012. године. 
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Члан 54. 
 Пропис  из члана 30. овог закона донеће се у року од шест месеци од дана ступања 
на снагу овог закона. 

 
Члан 55. 

   Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије”.  


