
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 и 72/09-др. закон), у члану 2. став 2. мења се 
и гласи:  

  „Овај закон примењује се и на камате по основу доспелог, а неплаћеног 
пореза и трошкове поступка принудне наплате пореза (у даљем тексту: споредна 
пореска давања).” 

 
Члан 2. 

У члану 2а став 2. после речи: „овог члана” додају се запета и речи: „као и 
код подношења захтева за покретање прекршајног поступка за пореске 
прекршаје,”. 

У тачки 4) речи: „и порескопрекршајним” бришу се. 
Тачка 5) брише се. 

   У тачки 6) речи: „члана 161. и чл. 164-170.” замењују се речима: „чл. 161, 
164. и 167-170.” 

 
Члан 3. 

   После члана 2а додаје се члан 2б, који гласи: 
 

„Члан 2б 
 Одредбе овог закона којима су уређена овлашћења пореских инспектора и 
пореских извршитеља Пореске управе, сходно се примењују и на овлашћења 
пореских инспектора јединице локалне самоуправе и пореских извршитеља 
јединице локалне самоуправе, у поступку утврђивања, наплате и контроле 
изворних прихода јединице локалне самоуправе на које се примењује овај закон. 

Одредбе овог закона којима се уређује пренос права својине на покретним и 
непокретним стварима на Републику Србију у поступку принудне наплате јавних 
прихода који припадају буџету Републике Србије, сходно се примењују и на пренос 
права својине на покретним и непокретним стварима на јединицу локалне 
самоуправе у поступку принудне наплате изворних јавних прихода јединице 
локалне самоуправе.”    

 
Члан 4. 

   У члану 11. став 1. реч: „књиговодство” замењује се речју: „рачуноводство”, 
а речи: „покретање и вођење” замењују се речима: „подношење захтева за 
покретање”. 

 
 

Члан 5. 
   У члану 16. став 1. тачка 1) речи: „став 3.” замењују се речима: „став 5.”. 
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Члан 6. 

У члану 24. став 1. тач. 1) до 7) после речи: „Пореска управа” у датом 
падежу бришу се речи: „и пореско одељење јединице локалне самоуправе” у датом 
падежу. 

 
Члан 7. 

У члану 25. тачка 1) после речи: „Пореској управи” додају се запета и речи:  
„осим обвезника за чију je регистрацију, односно упис у регистар, надлежна 
Агенција за привредне регистре” а после речи: „у пријави” додају се речи: „који се 
не пријављују Агенцији за привредне регистре”. 

 
Члан 8. 

У члану 27. став 3. реч: „предузећа“ замењује се речима: „правних лица”. 
 

Члан 9.  
У члану 28. став 1. после речи: „правно лице”  додају се речи: „за чију 

регистрацију, односно упис у регистар, није надлежна Агенција за привредне 
регистре”.   

Став 3. мења се и гласи: 
„Резидентни предузетник за чију регистрацију није надлежна Агенција за 

привредне регистре, подноси пријаву за регистрацију Пореској управи надлежној 
према седишту радње.” 

Став 5. мења се и гласи: 
„Правна лица која су сврстана у велике пореске обвезнике (у даљем тексту: 

велики порески обвезници), воде се у регистру организационе јединице Пореске 
управе надлежне за велике пореске обвезнике.” 

  
Члан 10. 

У члану 40. став 1. после речи: „одмах” додају се запета и речи: „а 
најкасније до истека рока застарелости,”. 
 Став 3. брише се. 
 У досадашњем ставу 4, који постаје став 3, речи: „само једном” замењују се 
речима: „највише два пута”. 
 У досадашњим ст. 5. и 6, који постају ст. 4. и 5. речи: „ст 1, 3. и 4.” замењују 
се речима: „ст. 1. и 3.” 
 Досадашњи став 7. постаје став 6. 

 
Члан 11. 

 У члану 65. став 2. брише се. 
 Досадашњи став 3. постаје став 2. 

 
Члан 12. 

У члану 70. став 2. мења се и гласи: 
„Распоред уплаћеног износа врши се по следећем редоследу: 
1) износ главне пореске обавезе; 
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2) камата; 
3) трошкови наплате.”  

 
Члан 13. 

   У члану 73. став 1. после речи: „може, на” додају се речи: „писмени и 
образложени”. 

   Став 3. мења се и гласи:  
„О одлагању плаћања пореског дуга, по испуњењу услова из ст. 1. и 2. овог 

члана, одлучује: 
1) министар или лице које он овласти - на основу писменог предлога 

руководиоца организационе јединице Пореске управе према главном месту 
пословања, односно месту пребивалишта пореског обвезника – осим за изворне 
јавне приходе јединица локалне самоуправе; 

   2) градоначелник, односно председник општине, односно лице које он 
овласти, јединице локалне самоуправе којој припадају изворни јавни приходи чија 
наплата се одлаже у складу са овим законом.” 

   У ставу 6. после речи: „дуга” додају се речи: „из ст. 1. до 3. овог члана”. 
   У ставу 7. речи: „министар или лице које он овласти,” замењују се речима: 

„лице из става 3. овог члана”. 
 

Члан 14. 
После члана 74. додаје се члан 74а, који гласи: 
 

„Члан 74а 
Изузетно од члана 73. став 4. овог закона, надлежни орган може, на писмени 

и образложени захтев пореског обвезника над којим се спроводи реорганизација, у 
складу са законом којим се уређује стечај, одобрити одлагање плаћања пореског 
дуга у једнаким ратама до 60 месеци, уз могућност коришћења одложеног плаћања 
за првих 12 месеци.  

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. и 2. овог члана одлучује 
лице из члана 73. став 3. овог закона.”  

 
Члан 15. 

У члану 75. став 1. реч: „есконтној” замењује се речју: „референтној” а број: 
„15” замењује се речју: „десет”. 

 
Члан 16. 

 У члану 76. речи: „одредбом члана 73. ” замењују се речима: „одредбама чл. 
73. и 74а”. 
 

Члан 17. 
У наслову изнад члана 83. речи: „и трошкови порескопрекршајног 

поступка” бришу се. 
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У члану 83. ст. 6. и 7. бришу се. 
 

Члан 18. 
У члану 94. став 1. речи: „став 17.” замењују се речима: „став 18.” 

    
Члан 19. 

У члану 101. став 2. речи:  „ст. 3. и 5.” замењују се речима: „ст. 3. и 6.” 
 

Члан 20. 
У члану 104. став 18. после речи: „Пореске управе” додају се запета и речи: 

„односно у својину јединице локалне самоуправе решењем надлежног органа 
јединице локалне самоуправе,”. 
            После става 18. додају се нови ст. 19. и 20, који гласе: 

„Орган надлежан за евиденцију покретних ствари у државној својини дужан 
је да, у року од 30 дана од дана правоснажности решења из става 18. овог члана, 
покретне ствари пренете у својину Републике преузме у државину. 

Влада ближе уређује начин и поступак са стварима из става 19. овог члана.” 
   Досадашњи ст. 19. и 20. постају ст. 21. и 22.  
 

Члан 21. 
   У члану 110. став 5.  после речи:  „Републике”  додају се запета и  речи:       

„односно надлежни орган јединице локалне самоуправе ће донети решење којим 
непокретност преноси у својину јединице локалне самоуправе,”. 

   Додају се ст. 11. и 12, који гласе:  
„Орган надлежан за евиденцију непокретности у државној својини дужан је 

да, у року од 30 дана од дана правоснажности решења из става 5. овог члана, 
непокретности пренете у својину Републике преузме у државину. 

Влада ближе уређује начин и поступак са непокретностима из става 11. овог 
члана.”  

 
Члан 22. 

   У члану 111. став 9. речи: „става 3.” замењују се речима: „става 6.” 
 

Члан 23. 
            Наслов изнад члана 114. и члан 114. мењају се и гласе: 

„Застарелост права на утврђивање и наплату пореза и 
споредних пореских давања 

 
Члан 114. 

            Право Пореске управе на утврђивање и наплату пореза и споредних 
пореских давања застарева за пет година од дана када је застарелост почела да тече. 
            Застарелост права на утврђивање пореза и споредних пореских давања 
почиње да тече од првог дана наредне године од године у којој је требало утврдити 
порез, односно споредно пореско давање. 

Застарелост права на наплату пореза и споредних пореских давања почиње 
да тече од првог дана наредне године од године у којој је обавеза пореског дужника 
доспела за плаћање.” 
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Члан 24. 

У члану 114а став 1. речи: „три године” замењују се речима: „пет година”. 
 

Члан 25. 
            Наслов изнад члана 114б и члан 114б мењају се и гласе: 

„Застарелост покретања и вођења прекршајног поступка за пореске прекршаје 
 

Члан 114б 
            Прекршајни поступак  не може се покренути ако протекне пет година од 
дана када је прекршај учињен. 
            На питања застарелости која нису уређена овим законом примењују се 
одредбе закона којим се уређује прекршајни поступак.” 
 

Члан 26. 
            Наслов изнад члана 114в и члан 114в бришу се. 

 
Члан 27. 

            Члан 114г брише се. 
 

Члан 28. 
            У члану 115. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Влада може, на предлог министра, донети одлуку о делимичном или 
потпуном отпису пореза и споредних пореских давања, укључујући таксе, накнаде 
и друге јавне приходе пореског обвезника код којег је промењена власничка 
структура, по основу преузетих уговорних обавеза од стране Републике.” 

Досадашњи став 2. постаје став 3.  
 

Члан 29. 
            Наслов изнад члана 115а и члан 115а бришу се. 
 

Члан 30. 
   У члану 119. став 1. реч: „књиговодства” замењује се речју: 

„рачуноводства”. 
У ставу 3. речи: „став 6.” замењују се речима: „став 5.”. 

 
Члан 31. 

            У члану 134. став 2. речи: „набавне  цене одузете ствари, односно цене 
коштања тих или сличних ствари” замењују се речима: „цене по којој се та ствар 
може набавити на тржишту”. 
 

Члан 32. 
            Наслов изнад члана 134а и члан 134а бришу се. 
 
 

Члан 33. 
 У члану 159а став 3. мења се и гласи: 
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 „Поступак и начин издавања, као и изглед образаца из ст. 1. и 2. овог члана 
прописује министар.” 

   Додаје се став 4, који гласи: 
„Потврде из ст. 1. и 2. овог члана издаје организациона јединица Пореске 

управе надлежна према месту седишта, односно пребивалишта, односно 
боравишта, подносиоца захтева.” 

 
Члан 34. 

   После члана 159а додаје се члан 159б, који гласи: 
 

„Члан 159б 
Државни органи и организације дужни су да на захтев органа јединице 

локалне самоуправе, у року од 30 дана од дана пријема захтева, доставе податке 
којима располажу вршећи послове из своје надлежности, а који су од значаја за 
утврђивање изворних прихода јединице локалне самоуправе на које се примењује 
овај закон. 

Јединица локалне самоуправе не плаћа накнаду трошкова, односно таксу, за 
податке које прибавља од органа и организација из става 1. овог члана, за потребе 
утврђивања њених изворних прихода на које се примењује овај закон.” 

 
Члан 35. 

 У члану 160. тачка 6) мења се и гласи: 
 „6) подноси захтеве за покретање прекршајног поступка за пореске 
прекршаје;”. 

Тачка 6а) брише се. 
У тачки 10) реч: „књиговодство” замењује се речју: „рачуноводство”. 

 После тачке 11б) додаје се тачка 11в), која гласи: 
 „11в) обавља интерну ревизију свих организационих делова Пореске управе 
у складу са законом и међународним стандардима интерне ревизије у јавном 
сектору;”. 
 У тачки 14) на крају тачка се замењује тачком и запетом и додаје се тачка 
15), која гласи: 
 „15) обавља и друге послове на основу закључених уговора уз накнаду, у 
складу са законом.” 
 

Члан 36. 
   У члану 162. после става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 
   „Акт о службеној легитимацији инспектора и извршитеља у органу јединице 

локалне самоуправе надлежном за утврђивање, наплату и контролу изворних 
прихода јединице локалне самоуправе доноси надлежни орган јединице локалне 
самоуправе, уз сагласност министра надлежног за послове управе.” 

   Досадашњи став 4. постаје став 5. 
 

Члан 37. 
   У наслову изнад члана 163. реч: „књиговодство” замењује се речју: 

„рачуноводство”. 
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   У члану 163. став 1. реч: „књиговодство” замењује се речју: 
„рачуноводство”. 

   Став 2. мења се и гласи:  
   „Садржину, поступак и начин вођења пореског рачуноводства ближе 

уређује министар, на предлог Пореске управе.”   
   У ставу 3. реч: „књиговодства” замењује се речју: „рачуноводства”. 

 
Члан 38. 

 Наслов изнад члана 165. мења се и гласи:  
„Надлежност за решавање по жалбама”. 

У члану 165. став 2. брише се. 
 

Члан 39. 
            У члану 170. став 2. тачка 1) речи: „и трошкова порескопрекршајног 
поступка” бришу се. 

У тачки 4) речи: „и трошкова порескопрекршајног поступка” бришу се, а на 
крају тачка се замењује тачком и запетом и додаје се тачка 5), која гласи: 
 „5) уговорена накнада за извршене послове из члана 160. тачка 15) овог 
закона.” 

 
Члан 40. 

 У члану 177. став 6. број: „25.000” замењује се бројем: „100.000”. 
У ставу 7. број: „20.000” замењује се бројем: „100.000”. 
У ставу 8. број: „15.000” замењује се бројем: „100.000”, а број: „7.500” 

замењује се бројем: „10.000”. 
У ставу 9. број: „10.000” замењује се бројем: „100.000”, а број: „5.000” 

замењује се бројем: „10.000”. 
У ставу 10. број: „25.000” замењује се бројем: „100.000”. 

 
Члан 41. 

У члану 178. став 5. број: „5.000” замењује се бројем: „100.000”, а број: 
„2.500” замењује се бројем: „10.000”. 

У ставу 6. број: „10.000” замењује се бројем: „100.000”, а број: „5.000” 
замењује се бројем: „10.000”. 

У ставу 7. број: „20.000” замењује се бројем: „100.000”. 
У ставу 8. број: „30.000” замењује се бројем: „100.000”. 

 
Члан 42. 

У члану 178а став 5. број: „5.000” замењује се бројем: „100.000”, а број: 
„2.500” замењује се бројем: „10.000”. 

У ставу 6. број: „10.000” замењује се бројем: „100.000”, а број: „5.000” 
замењује се бројем: „10.000”. 

У ставу 7. број: „20.000” замењује се бројем: „100.000”. 
У ставу 8. број: „30.000” замењује се бројем: „100.000”. 
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Члан 43. 
У члану 179. став 1. тачка 1) речи: „Пореској управи” бришу се. 
У тачки 12) речи: „и члан 132. став 3. тачка 4” бришу се. 
У ставу 4. број: „50.000” замењује се бројем: „100.000”. 
У ставу 5. број: „2.500” замењује се бројем: „5.000”. 
У ставу 7, у уводној реченици, број: „25.000” замењује се бројем: „100.000”. 
У тачки 1) после речи: „регистрацију,” додају се речи: „односно упис у 

регистар”.  
У ставу 8. број: „1.250” замењује се бројем: „5.000”. 

 
     Члан 44.  

 У члану 180. тачка 5) речи: „став 4.” замењују се речима: „став 12.”.  
У тачки 20) речи: „и члан 132. став 3. тачка 4” бришу се. 

 
Члан 45. 

У члану 181. тачка 2а) речи: „став 6” замењују се речима: „став 14”. 
У тачки 4) речи: „став 3” замењују се речима: „став 2”. 
У тачки 13) на крају тачка се замењује тачком и запетом и додаје се тачка 

14), која гласи:   
„14) органу надлежном за евиденцију непокретности и покретних ствари у 

државној својини ако у прописаном  року не преузме у државину непокретности и 
покретне ствари пренете у својину Републике (члан 104. став 19. и члан 110. став 
11).” 

 
Члан 46. 

   После члана 182. додају се нови чл. 182а и 182б, који гласе: 
 

„Члан 182а 
 Ако порески обвезник у року од две године од дана правоснажности 
осуђујуће пресуде за прекршај из члана 177. ст 1. и 5. овог закона учини исти 
прекршај, може му се, уз новчану казну, изрећи и заштитна мера забране вршења 
одређених делатности у трајању од  шест месеци до три године. 
 

Члан 182б 
Против лица које учини радњу, односно пропуст, који се сматрају пореским 

прекршајем из члана 177, члана 179. став 1. тач. 2б) и 3) и став 3. у вези са ставом 1. 
тачка 3) тог члана, као и члана 180. тач. 5) и 6) овог закона, 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  учињене 
радње или пропуста, односно пре отпочињања пореске контроле или подношења 
захтева за покретање прекршајног поступка, самоиницијативно пријави учињену 
радњу, односно пропуст и истовремено плати дуговани износ пореза увећан за 
обрачунату камату из члана 75. ст. 1. и 2. овог закона.” 
 

Члан 47. 
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 Ако порески обвезник установи да пореска пријава, коју је поднео Пореској 
управи до дана ступања на снагу овог закона, садржи грешку или пропуст, може да 
поднесе само једну измењену пореску пријаву, у складу са чланом 40. 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 и 72/09-др. закон). 

  
Члан 48. 

Пореском обвезнику над којим се спроводи реорганизација, у складу са 
законом којим се уређује стечај,  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 и 72/09-др. закон), а који 
поднесе захтев за одлагање плаћања пореског дуга у складу са чланом 14. 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 49. 

Распоред уплаћеног износа по основу доспелих пореза и споредних 
пореских давања до 31. децембра 2010. године, извршиће се применом одредбе 
члана 70. став 2. 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 и 72/09-др. закон). 

Обрачун и плаћање камате на износ мање или више плаћеног пореза и 
споредних пореских давања  до 31. децембра 2010. године извршиће се применом 
одредбе члана 75. став 1. 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 и 72/09-др. закон).  

 
Члан 50. 

Када је решење Пореске управе којим се у својину Републике Србије 
преносе непокретности, односно покретне ствари, из члана 104. став 18. и члана 
110. став 5. 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 и 72/09-др. закон), постало правоснажно до 
дана ступања на снагу овог закона, односно до дана почетка примене прописа из 
чл. 20. и 21. овог закона, орган надлежан за евиденцију непокретности и покретних 
ствари у државној својини дужан је да, у складу са прописима из чл. 20. и 21. овог 
закона, у року од 30 дана од дана почетка њихове примене, те непокретности и 
покретне ствари преузме у државину. 
 Новчаном казном од 5.000 динара до 50.000 динара казниће се за прекршај 
одговорно лице у органу надлежном за евиденцију непокретности и покретних 
ствари у државној својини, ако у року из става 1. овог члана не преузме у државину 
непокретности и покретне ствари. 
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Члан 51. 
 Прописи из чл. 20. и 21. овог закона донеће се у року од 90 дана од дана 
ступања на снагу овог закона. 

 
Члан 52. 

   Одредбе чл. 12. и 15. овог закона примењиваће се од 1. јануара 2011. године. 
   Изузетно од одредаба овог закона, јединице локалне самоуправе могу својом 

одлуком у 2010. години уредити друкчије услове и начин одлагања, плаћања и 
отписа камате на порески дуг по основу изворних јавних прихода доспеле до 31. 
децембра 2009. године, а која до краја 2010. године није плаћена. 

 
Члан 53. 

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


