
 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, 24/11, 100/11 и 120/12), 
  
 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, 24/11, 100/11 и 120/12), за плаћање пореза за 2014. годину, 
усклађују се индексом потрошачких цена који је објавио Републички завод за 
статистику, за период од 1. децембра 2012. године до 30. новембра 2013. године, 
тако да гласе: 
 

 усклађени износи 
пореза у динарима

 1) у члану 4. став 1: 
 - порез из тачке 1. подтачка 1) 1.170
 - порез из тачке 1. подтачка 2) 2.290
 - порез из тачке 1. подтачка 3) 5.050
 - порез из тачке 1. подтачка 4) 10.350
 - порез из тачке 1. подтачка 5) 51.160
 - порез из тачке 1. подтачка 6) 103.680
 - порез из тачке 1. подтачка 7) 214.290
 - порез из тачке 2. подтачка 1) 1.370
 - порез из тачке 2. подтачка 2) 2.290
 - порез из тачке 2. подтачка 3) 3.450
 - порез из тачке 2. подтачка 4) 6.910
 - порез из тачке 2. подтачка 5) 8.460
 - порез из тачке 2. подтачка 6) 12.080
 
 2) у члану 15. став 2: 
 - порез из тачке 1. подтачка 1) 3.630
 - порез из тачке 1. подтачка 2) 5.440
 - порез из тачке 1. подтачка 3) 7.850
 - порез из тачке 1. подтачка 4) 12.080
 - порез из тачке 1. подтачка 5) 24.170
 - порез из тачке 1. подтачка 6) 36.250
 - порез из тачке 2. подтачка 1) 6.040
 - порез из тачке 2. подтачка 2) 8.460
 - порез из тачке 2. подтачка 3) 12.080
 - порез из тачке 2. подтачка 4) 18.130
 - порез из тачке 2. подтачка 5) 29.010
 - порез из тачке 2. подтачка 6) 43.510



 - порез из тачке 3. подтачка 1) 7.850
 - порез из тачке 3. подтачка 2) 13.290
 - порез из тачке 3. подтачка 3) 18.130
 - порез из тачке 3. подтачка 4) 36.250
 - порез из тачке 3. подтачка 5) 60.420
 - порез из тачке 4. подтачка 1) 14.510
 - порез из тачке 4. подтачка 2) 20.540
 - порез из тачке 4. подтачка 3) 30.210
 - порез из тачке 4. подтачка 4) 44.710
 - порез из тачке 4. подтачка 5) 66.470
 - порез из тачке 5. подтачка 1) 6.040
 - порез из тачке 5. подтачка 2) 9.060
 - порез из тачке 5. подтачка 3) 13.290
 - порез из тачке 5. подтачка 4) 19.330
 - порез из тачке 5. подтачка 5) 27.800
 - порез из тачке 5. подтачка 6) 38.680
 - порез из тачке 6. подтачка 1) 10.880
 - порез из тачке 6. подтачка 2) 19.330
 - порез из тачке 6. подтачка 3) 24.170
 - порез из тачке 6. подтачка 4) 30.210
 - порез из тачке 6. подтачка 5) 38.680
 - порез из тачке 6. подтачка 6) 48.340
 - порез из тачке 7. подтачка 1) 21.750
 - порез из тачке 7. подтачка 2) 27.800
 - порез из тачке 7. подтачка 3) 35.050
 - порез из тачке 7. подтачка 4) 43.510
 - порез из тачке 7. подтачка 5) 58.000
 - порез из тачке 8. подтачка 1) 60.420
 - порез из тачке 8. подтачка 2) 84.590
 - порез из тачке 8. подтачка 3) 114.810
 - порез из тачке 8. подтачка 4) 145.020
 - порез из тачке 8. подтачка 5) 241.710
 - порез из тачке 9. 1.210
 
 3) у члану 19. став 1: 
 - порез из тачке 1. подтачка 1) 1.025.830
 - порез из тачке 1. подтачка 2) 2.051.700
 - порез из тачке 1. подтачка 3) 2.564.630
 - порез из тачке 1. подтачка 4) 3.077.550
 - порез из тачке 2. подтачка 1) 615.520
 - порез из тачке 2. подтачка 2) 1.025.830
 
 4) у члану 24. став 1: 
 - порез из тачке 1) 12.250
 - порез из тачке 2) 4.900



     у ставу 2: 
 - порез из тачке 1) 3.320
 - порез из тачке 2) 16.540
 
 2. Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање и ношење 
добара из тачке 1. примењиваће се од 1. јануара 2014. године. 
 
 3. Усклађене динарске износе пореза на употребу, држање и ношење 
добара објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
 
05 Број: 
У Београду, 20. децембра 2013. године 

 
В Л А Д А  

 
                                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                                        
                                                                        Ивица Дачић                                                       

                                                                               
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

  Одредбом члана 27а  став 1. 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, 24/11, 100/11 и 120/12 – у даљем 
тексту: Закон) прописано је да ће се за плаћање пореза за наредну годину, износи 
пореза из чл. 4, 15, 19. и 24. Закона ускладити у децембру месецу индексом 
потрошачких цена за претходних дванаест месеци, према подацима републичкe 
организације надлежнe за послове статистике. 

 
  Приликом усклађивања динарских износа пореза, основица за 
усклађивање су последњи објављени динарски износи пореза, 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 (члан 27а став 3. Закона).  

   
 Влада је овлашћена да, на предлог министарства надлежног за послове 

финансија, објави усклађене динарске износе пореза. 
 
 Према подацима Републичког завода за статистику, индекс 

потрошачких цена у Републици Србији, у периоду од 1. децембра 2012. године 
закључно са 30. новембром 2013. године износио је 101,6 (тј. раст цена износио је 
1,6%).  

  
  Сагласно томе, извршенo је усклађивање динарских износа пореза на 

употребу моторних возила, пореза на употребу пловила, пореза на употребу 
ваздухоплова и пореза на регистровано оружје, индексом потрошачких цена, за 
период од 1. децембра 2012. године закључно са 30. новембром 2013. године. При 
томе су усклађени износи заокружени, тако што се износи до пет динара нису узели у 
обзир, а износи преко пет динара заокружили на десет динара. 
 


