
                 
На основу члана 2. Закона о Влади Републике Србије (''Службени 

гласник РС'', бр. 5/91 и 45/93),  
  Влада Републике Србије доноси 
 
 

У Р Е Д Б У 
  

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ 
ОБРАЧУНАВАЊА ЈАВНИХ ПРИХОДА, САДРЖИНИ И НАЧИНУ 
ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ЗА ПРОМЕТ РОБЕ СА АП КОСОВО И 

МЕТОХИЈА 
 

Члан 1. 
 

У Уредби о условима и начину обрачунавања јавних прихода, 
садржини и начину вођења евиденције за промет робе са АП Косово и Метохија 
(''Службени гласник РС'', бр. 48/01 и 26/02), чл. 2, 3. и 4. бришу се. 

 
Члан 2. 

 
  У члану 5. став 1. мења се и гласи:  

''На робу страног порекла над којом није спроведен поступак 
царињења, као и на робу страног порекла која је стављена у слободан промет у 
Републици Србији, а која се упућује на територију АП Косово и Метохија, врши 
се обрачун и наплата посебне таксе за изравнање пореског оптерећења (у даљем 
тексту: такса).'' 
 

Члан 3. 
 

  После члана 5. додаје се члан 5а, који гласи: 
 

''Члан 5а 
 

  Такса из члана 5. ове уредбе не плаћа се на робу која се шаље као 
хуманитарна помоћ по основу донаторских уговора, односно посредством 
међународних хуманитарних организација и на робу чији су корисници 
међународне организације (УНМИК, КФОР и др.).'' 
 

Члан 4. 
 

  Члан 7. мења се и гласи: 
 

''Члан 7. 
 

  На испоруку добара која се врши на територију АП Косово и 
Метохија (у даљем тексту: АПКМ) плаћа се такса у висини од 5%. 

 За испоруку добара из става 1. овог члана испоручилац добара 
обезбеђује доказ да су добра отпремљена на територију АПКМ. 
  Доказом из става 2. овог члана сматра се Евиденциона 
јединствена царинска исправа издата у складу са царинским прописима, оверена 
од стране надлежног царинског органа. 
  Добра на која није плаћена такса из става 1. овог члана не могу 
иступити преко административне линије на територију АПКМ.'' 
 



  

Члан 5. 
 

  Члан 8. мења се и гласи: 
 

''Члан 8. 
 

  Таксу из члана 7. ове уредбе обрачунава испоручилац добара на 
основицу из чл. 17. и 18. Закона о порезу на додату вредност (''Службени 
гласник РС'', бр. 84/04 и 86/04).'' 
 

Члан 6. 
 

  Чл. 9, 10. и 11. бришу се. 
 

Члан 7. 
 

  Члан 12. мења се и гласи: 
 

''Члан 12. 
 

  За добра која су испоручена на територију АПКМ води се посебна 
евиденција. 
  Евиденција из става 1. овог члана садржи следеће податке: 

1) редни број; 
2) назив, седиште и адресу примаоца добра; 
3) број и датум рачуна; 
4) број и датум Евиденционе јединствене царинске исправе; 
5) вредност испоручених добара исказану у рачуну; 
6) датум наплате за испоручена добра; 
7) износ плаћене таксе.'' 

 
Члан 8. 

 
  Члан 13. мења се и гласи: 

 
''Члан 13. 

 
  На добра која се допремају са територије АПКМ на територију 
Републике Србије ван АПКМ, а на која се плаћа акциза у складу са законом 
којим се уређују акцизе, плаћа се такса у висини акцизе прописане тим законом.
  Таксу из става 1. овог члана плаћа лице које допрема добра са 
територије АПКМ на територију Републике Србије ван АПКМ. 

Такса из става 1. овог члана не плаћа се ако је акциза на та добра 
плаћена на територији АПКМ, уз доказ о плаћеној акцизи. 

Ако је акциза из става 2. овог члана плаћена на територији АПКМ 
у мањем износу од таксе из става 1. овог члана, плаћа се разлика на име мање 
плаћене таксе. 

Добра на која није плаћена такса из става 1. овог члана не могу 
иступити преко административне линије на територију Републике Србије ван 
АПКМ.  

Обрачун и наплату таксе из става 1. овог члана врши надлежни 
царински орган.'' 
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Члан 9. 
 

Члан 14. брише се. 
 

Члан 10. 
 

  Члан 15. мења се и гласи: 
 

''Члан 15. 
 

  Такса из чл. 5, 7. и 13. ове уредбе уплаћује се на прописане 
уплатне рачуне Републике.'' 
 

Члан 11. 
 

  Чл. 16. и 17. бришу се. 
 

Члан 12. 
 

  Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
''Службеном гласнику Републике Србије'', а примењиваће се од 1. јануара 2005. 
године, осим одредбе члана 10. која ће се примењивати од дана ступања на 
снагу ове уредбе. 

 
 

05 Број:  
У Београду, 29. децембра 2004. године 

 
 

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ                   
 
                                                                  

ПОТПРЕДСЕДНИК, 
  

           Мирољуб Лабус 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
  


