
 

 

З А К О Н 

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. 80/2002, 84/2002 и 23/2003), у члану 7. став 4. 
тачка 4) мења се и гласи: 

"4) ако се ради о пореском идентификационом броју (у даљем 
тексту: ПИБ) пореског обвезника;". 

Члан 2. 

У члану 26. став 1. после речи: "физичким" додају се речи: 
"лицима, предузетницима". 

Став 2. мења се и гласи: 

"ПИБ је јединствени и једини број физичког лица, предузетника и 
правног лица за све јавне приходе и задржава се до престанка статуса пореског 
обвезника.". 

После става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 

"Ако порески обвезник не пријави све касније измене података у 
пријави за регистрацију, односно не поднесе документацију и пружи 
информације које захтева Пореска управа у року од пет дана од дана настанка 
измене података, односно од дана пријема захтева за достављање документације 
и информација, Пореска управа решењем одузима пореском обвезнику 
додељени ПИБ до испуњења обавезе из члана 25. тач. 1) и 3) овог закона, а 
примерак решења доставља банци.". 

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6.  

Члан 3. 

У члану 60. став 2. брише се. 

Члан 4. 

У члану 67. став 4. тач. 2) и 4) бришу се, а у тачки 3) тачка и 
запета на крају замењују се тачком. 
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Члан 5. 

У члану 68. став 1. у тачки 4) тачка на крају замењује се тачком и 
запетом и додају тач. 5) - 7), које гласе: 

"5) заплењени новац и приход од продаје покретних ствари и 
непокретности уплаћен на одговарајући рачун јавних прихода; 

 6) донето решење Пореске управе о преносу ствари у својину 
Републике у складу са чланом 104. став 17. овог закона; 

 7) донето решење Пореске управе о преносу непокретности у 
својину Републике у складу са чланом 110. став 5. овог закона.". 

У ставу 3. речи: "Пореској управи достављен, од стране свих 
учесника у компензацији потписан и оверен документ о извршеној 
компензацији који је" замењују се речима: "документ о компензацији". 

Ставови 4. и 6. бришу се. 

Досадашњи став 5. постаје став 4. 

Члан 6. 

У члану 69. став 2. речи: "у Закону о платном промету 
("Службени лист СРЈ", број 3/2002)" замењују се речима: "законом којим се 
уређује платни промет.". 

У ставу 4. после речи: "не изврши" запета се замењује тачком, а 
речи: "а најдуже у року од пет дана" бришу се. 

У ставу 5. речи: "ст. 3. и 4." замењују се речима: "става 3.". 

Члан 7. 

У члану 93. став 1. реч: "приходи" замењује се речју: "приходе", 
речи: "депонују се на рачун Пореске управе и најкасније наредног радног дана" 
замењују се речима: "Пореска управа", а реч: "уплаћују" замењује се речју: 
"уплаћује".  

Члан 8. 

У члану 96. став 3. мења се и гласи:  

"Ако дужник из става 2. овог члана не изврши плаћање, по 
доспелости, Пореска управа врши принудну наплату из новчаних средстава са 
рачуна дужника пореског обвезника, у складу са чланом 95. овог закона.". 

Члан 9. 

У члану 97. став 3. мења се и гласи:  

"Ако дужник из става 2. овог члана не изврши плаћање, по 
доспелости, Пореска управа врши принудну наплату из неновчаног 
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потраживања дужника пореског обвезника, у складу са чл. 99 - 111. овог 
закона.". 

Члан 10. 

У члану 101. став 1. мења се и гласи: 

"Пописана покретна ствар, на којој је уписана залога у корист 
Републике или је покренут поступак установљавања заложног права у корист 
Републике, не одузима се од пореског обвезника у моменту пописа.". 

Став 2. брише се. 

Досадашњи ст. 3, 4, 5. и 6. постају ст. 2, 3, 4. и 5. 

Члан 11. 

У члану 104. став 1. после речи: "Пореске управе" запета се 
замењује тачком, а речи: "односно организације која обавља комисионе послове, 
а коју је Пореска управа овластила да врши продају" бришу се. 

У ставу 17. после речи: "погодбе" и запете, речи: "сматра се да су 
продате Републици" замењују се речима: "ствари се преносе у својину 
Републике решењем Пореске управе", а речи: "и преносе се у својину 
Републике" бришу се. 

Члан 12. 

Назив члана 106: "Заплена непокретности" мења се и гласи:  

"Заплена непокретности која није уписана у одговарајући 
регистар". 

У члану 106. став 1. мења се и гласи: 

"Заплену непокретности која није уписана у одговарајући 
регистар врши порески извршитељ у моменту пописа.". 

Ставови 5. и 6. бришу се. 

Досадашњи став 7. постаје став 5. 

Члан 13. 

У члану 108. став 1. реч: ''заплењене'' брише се, а речи: "од 15 дана 
од дана пописа" замењују се речима: "од осам дана од дана доношења решења 
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из члана 107. став 3, односно достављања решења донетог по приговору из 
члана 107. став 5. овог закона". 

Члан 14. 

У називу члана 130. речи: "одузимања робе" бришу се. 

У члану 130. после става 3. додају се ст. 4. и 5, који гласе: 

"У току пореске контроле порески инспектор може, уз потврду, 
привремено одузети пословне књиге, евиденције, другу документацију или 
исправе, до окончања поступка пореске контроле. 

Ако порески обвезник пословне књиге и евиденције из члана 37. 
овог закона води на средствима за аутоматску обраду података, порески 
инспектор може, уз потврду, привремено одузети и средства за аутоматску 
обраду података, до окончања поступка пореске контроле.". 

Члан 15. 

У члану 132. став 3. тачка 4) брише се. 

У ставу 4. речи: "или по завршетку" бришу се. 

Члан 16. 

У члану 135. став 3. речи: "без права на његово принудно 
довођење" замењују се речима: "са правом на његово принудно довођење". 

Члан 17. 

У члану 179. став 7. тачка 2) речи у загради: "став 3." замењују се 
речима: "ст. 3. и 4". 

Члан 18. 

У члану 181. став 1. тачка 6) речи у загради: "ст. 2. и 4." замењују 
се речима: "ст. 1. и 4.". 

Члан 19. 

У члану 186. став 1. речи: "шест месеци" замењују се речима: 
"десет месеци". 

У ставу 2. тачка 5) брише се. 
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У ставу 5. реч: "ће" замењује се речју: "може", речи: "став 3." 
замењују се речима: "став 2.", а речи: "у року од три месеца од истека рока из 
става 1. овог члана" бришу се. 

У ставу 6. после речи: "овог закона" речи: "по истеку рока из става 
5. овог члана" бришу се. 

У ставу 7. после речи: "процењене" додаје се запета и речи: 
"односно пријављене". 

Члан 20. 

У члану 187. став 1. речи: "доношења и" бришу се. 

Став 2. мења се и гласи:  

"До почетка примене закона из става 1. овог члана, заложно право 
Републике на непокретностима, новчаним средствима на рачуну пореског 
обвезника, покретним стварима и потраживањима пореског обвезника, 
установљава се даном уписа у регистар непокретности, односно блокираних 
рачуна, на покретним стварима - пописом, а на потраживањима пореског 
обвезника достављањем решења из члана 92. став 2. овог закона дужнику 
пореског обвезника.". 

У ставу 4. после речи: "наплате" запета и речи: "с тим што ће се на 
њој видно назначити да је узета у попис и да на њој Република има заложно 
право" бришу се. 

Члан 21. 

Члан 188. мења се и гласи: 

"Заложна права на покретним стварима и потраживањима 
пореског обвезника установљена до дана почетка примене закона којим се 
уређује заложно право на покретним стварима уписаним у регистар, у складу са 
чланом 187. став 2. овог закона, уписују се у одговарајући регистар залоге 
приоритетно, под првим даном почетка рада тог регистра. 

Пореска управа је дужна да, ради остварења приоритетног 
заложног права, одговарајућем регистру достави захтев за упис заложних права 
из става 1. овог члана, најкасније до 15. јануара 2004. године. 

До 1. јануара 2005. године Република има приоритетно право 
намирења из новчаних средстава на рачуну пореског обвезника код банака или 
других финансијских организација, без уписа заложног права у одговарајући 
регистар залоге. 

Заложно право Републике из става 3. овог члана установљено у 
складу са чланом 187. став 2. овог закона до 31. децембра 2004. године, уписаће 
се приоритетно у одговарајући регистар залоге, под 1. јануаром 2005. године.". 
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Члан 22. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном гласнику Републике Србије", осим члана 19. став 1. овог закона 
који се примењује од 1. јула 2003. године. 


