
На основу члaна 45. Закона о порезу на додату вредност («Службени 
гласник РС», бр. 84/04 и 86/04),  

Министар финансија доноси 
 
 

П Р А В И Л Н И К  
 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОДРЕЂИВАЊУ СЛУЧАЈЕВА 
У КОЈИМА НЕМА ОБАВЕЗЕ ИЗДАВАЊА РАЧУНА И О РАЧУНИМА КОД 

КОЈИХ СЕ МОГУ ИЗОСТАВИТИ ПОЈЕДИНИ ПОДАЦИ 
 

Члан 1. 
 

 У Правилнику о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања 
рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци («Службени 
гласник РС», број 105/04), члан 2. мења се и гласи: 
 

«Члан 2. 
 
 Обавеза издавања рачуна из члана 42. Закона о порезу на додату вредност 
(«Службени гласник РС», бр. 84/04 и 86/04 – у даљем тексту: Закон) не односи се 
на обвезнике ПДВ за промет добара и услуга који врше лицима која нису 
обвезници ПДВ, као и на обвезнике ПДВ који врше промет добара и услуга за који 
је Законом прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног 
пореза.» 
 

Члан 2. 
 

 Члан 3. брише се. 
 

Члан 3. 
 

 У члану 7. став 1. после речи: «ослобођен ПДВ» додају се речи: «са правом 
на одбитак претходног пореза». 
  

Члан 4. 
 

 После члана 12. додаје се члан 12а, који гласи: 
 

«Члан 12а 
 

 Обвезник ПДВ који, на основу закључених уговора, сукцесивно врши 
испоруку добара или услуга, може да изда један рачун за више појединачних 
испорука добара или услуга једном лицу, под условом да у својој евиденцији 
обезбеди податке од значаја за обрачунавање и плаћање ПДВ (датум промета 
добара или услуга,  врста и количина испоручених добара или врста и обим услуга, 
износ основице, пореска стопа која се примењује, износ ПДВ и напомена о 
пореском ослобођењу). 
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 Обвезник ПДВ из става 1. овог члана за којег је порески период календарски 
месец, дужан је да изда рачун из става 1. овог члана најмање једном у пореском 
периоду, и то најкасније последњег дана пореског периода за испоруку добара и 
услуга извршених у том пореском периоду. 
 Обвезник ПДВ из става 1. овог члана за којег је порески период календарско 
тромесечје, дужан је да изда рачун из става 1. овог члана најмање три пута у 
пореском периоду, и то најкасније последњег дана календарског месеца у пореском 
периоду – календарском тромесечју за испоруку добара и услуга извршених у том 
пореском периоду.»  
  

Члан 5. 
  
 Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
«Службеном гласнику Републике Србије», а примењиваће се од 1. јануара 2005. 
године. 
 
 Број: 110-00-528/2004 
У Београду, 28. децембра 2004. године 
 

МИНИСТАР, 
 

          Млађан Динкић 
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