ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

ЗАКОН
О ПОРЕЗИМА НА УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ
И НОШЕЊЕ ДОБАРА
("Службени гласник РС", бр. 26/2001 и 80/2002)
Члан 1.
Овим законом уводи се порез на употребу, држање и ношење
добара, и то:
1) моторних возила;
2) мобилних телефона;
3) чамаца, пловећих постројења и јахти;
4) ваздухоплова и летилица;
5) оружја.
И. ПОРЕЗ НА УПОТРЕБУ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
Члан 2.
Порез на употребу моторних возила плаћа се код регистрације,
продужења регистрације и замене регистарских таблица моторних возила, који се
врше у складу са прописима којима се уређује регистрација моторних и
прикључних возила, и то: путничких аутомобила, комби возила и мотоцикала.
Члан 3.
Обвезник пореза из члана 2. овог закона је правно и физичко лице
на чије се име возило региструје, продужава регистрација, односно замењује
регистарска таблица, ако овим законом није друкчије одређено.
Члан 4.
Порез из члана 2. овог закона плаћа се према радној запремини
мотора, и то за:
1. Путничке аутомобиле и комби возила
1) до 1.150 цм3
2) преко 1.150 до 1.300 цм3
3) преко 1.300 до 1.600 цм3
4) преко 1.600 до 2.000 цм3
5) преко 2.000 до 2.500 цм3
6) преко 2.500 до 3.000 цм3
7) преко 3.000 цм3

динара

2. Мотоцикле

динара

600
1.200
2.400
4.000
10.000
20.000
30.000

1) до 125 цм3
2) преко 125 до 250 цм3
3) преко 250 до 500 цм3
4) преко 500 до 750 цм3
5) преко 750 до 1.100 цм3
6) преко 1.100 цм3

600
1.000
1.200
2.400
6.000
15.000

Порез на моторна возила из става 1. овог члана умањује се 5% за
сваку навршену годину старости возила, с тим што укупно умањење не може да
пређе 40% од прописане висине пореза.
Члан 5.
Власници путничких аутомобила и мотоцикала - војни инвалиди,
цивилни инвалиди рата и инвалиди рада са 80 или више процената телесног
оштећења, или код којих постоји телесно оштећење које има за последицу
неспособност доњих екстремитета ногу од 60 или више процената, ослобођени су
пореза прописаног одредбама чл. 2. до 4. овог закона.
Здравствене установе за санитетска возила, возила за превоз
болесника на дијализи и возила у служби трансфузије крви, ослобођене су пореза
прописаног одредбама чл. 2. до 4. овог закона.
Код регистрације путничких аутомобила којима се обавља аутотакси превоз и специјалних путничких аутомобила за обуку возача са уграђеним
дуплим командама, порез из чл. 2. до 4. овог закона умањује се 50% од
прописаног износа.
Члан 6.
Регистрација возила, продужење регистрације, односно замена
регистарских таблица не може се вршити без доказа о плаћеном порезу из чл. 2.
до 4. овог закона.
ИИ. ПОРЕЗ НА УПОТРЕБУ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА
Члан 7.
Порез на употребу мобилног телефона плаћа се:
1) стицањем својства корисника услуга мобилне телефоније;
2) за време трајања претплатничког односа ("постпејд" корисници);
3) куповином одговарајуће картице за одређени број минута
разговора ("припејд" корисници).

Члан 8.

Обавеза плаћања пореза на употребу мобилног телефона из члана 7.
тачка 1) овог закона настаје у моменту закључења уговора о стицању својства
корисника услуга мобилне телефоније, односно у моменту куповине картице.
Обавеза плаћања пореза на употребу мобилног телефона из члана 7.
тачка 2) овог закона настаје сваког месеца, у моменту издавања фактуре (рачуна)
о месечној потрошњи услуга мобилне телефоније.
Обавеза плаћања пореза на употребу мобилног телефона из члана 7.
тачка 3) овог закона настаје у моменту куповине одговарајуће картице за
одређени број минута разговора.
Члан 9.
Обвезник пореза на употребу мобилног телефона је физичко и
правно лице - корисник услуга мобилне телефоније.
Порез обрачунава, наплаћује и врши његову уплату на прописани
рачун давалац услуга мобилне телефоније, односно продавац картице из члана 7.
тачка 3) овог закона.
За уплату пореза на употребу мобилног телефона који обрачунава и
наплаћује продавац картице из члана 7. тачка 3) овог закона, солидарно јемчи
давалац услуга мобилне телефоније.
Члан 10.
Порез на употребу мобилног телефона плаћа се у следећим
износима:
1) код стицања својства корисника услуга мобилне телефоније -200
динара;
2) за време трајања претплатничког односа ("постпејд" корисници) 200 динара месечно;
3) код куповине одговарајуће картице за одређени број минута
разговора ("припејд" корисници) - 10% од вредности картице.
Члан 11.
Порез на употребу мобилног телефона наплаћује давалац услуга
мобилне телефоније приликом:
1) закључења уговора са пореским обвезником о стицању својства
корисника услуга мобилне телефоније ("постпејд" и "припејд" корисници);
2) наплате рачуна за извршене услуге мобилне телефоније
("постпејд" корисници);
3) продаје картице за одређени број минута разговора ("припејд"
корисници),
а наплаћени износ уплаћује на прописани рачун буџета Републике најкасније
наредног дана од дана наплате.
Порез на употребу мобилног телефона исказује се корисницима као
посебна ставка у фактури (рачуну), односно другом одговарајућем документу који
се издаје у случајевима предвиђеним у ставу 1. тач. 1) до 3) овог члана.
Члан 12.

Обавезе плаћања пореза на употребу мобилног телефона ослобођена
су страна дипломатска и конзуларна представништва и међународне организације,
као и страно дипломатско особље, конзуларни функционери и функционери и
особље међународних организација, ако нису држављани СР Југославије.
ИИИ. ПОРЕЗ
ПОСТРОЈЕЊА И ЈАХТИ

НА

УПОТРЕБУ

ЧАМАЦА,

ПЛОВЕЋИХ

Члан 13.
Порез на употребу чамаца, пловећих постројења и јахти (у даљем
тексту: пловећи објекти) плаћа се код уписа пловећих објеката у уписник чамаца и
пловећих постројења, односно бродова и код сваког продужавања важности
пловидбене дозволе, који се врше у складу са прописима којима се уређује упис
пловећих објеката у уписник.
Члан 14.
Обвезник пореза из члана 13. овог закона је правно и физичко лице
на чије име се пловећи објекат уписује у одговарајући уписник, односно
продужава важност пловидбене дозволе у складу са прописима, ако овим законом
није друкчије одређено.
Члан 15.*
Порез из члана 13. овог закона плаћа се на:
динара
_________________________________________________________

без кабине
3. Чамце (без кабине) дужине до 5
метара, са моторним погоном
1) од 7,35 КЊ до 22,05 КЊ
2) преко 22,05 КЊ до 73,60 КЊ
3) преко 73,60 КЊ до 96,60 КЊ
4) преко 96,60 КЊ до 220,62 КЊ
5) преко 220,62 КЊ

3.000
10.000
15.000
22.000
33.000

4. Чамце (без кабине) дужине преко 5
до 10 метара, са моторним погоном
1) од 7,35 КЊ до 22,05 КЊ
2) преко 22,05 КЊ до 73,60 КЊ
3) преко 73,60 КЊ до 96,60 КЊ
4) преко 96,60 КЊ до 220,62 КЊ
5) преко 220,62 КЊ

5.000
15.000
22.000
33.000
46.000

5. Чамце (без кабине) дужине преко
10 метара, са моторним погоном
1) од 7,35 КЊ до 22,05 КЊ

6.000

са кабином

2) преко 22,05 КЊ до 73,60 КЊ
3) преко 73,60 КЊ до 96,60 КЊ
4) преко 96,60 КЊ до 220,62 КЊ
5) преко 220,62 КЊ

22.000
33.000
46.000
70.000

6. Чамце (са кабином) и јахте, дужине
до 5 метара, са моторним погоном
1) од 7,35 КЊ до 22,05 КЊ
2) преко 22,05 КЊ до 73,60 КЊ
3) преко 73,60 КЊ до 96,60 КЊ
4) преко 96,60 КЊ до 220,62 КЊ
5) преко 220,62 КЊ

7.000
15.000
22.000
33.000
46.000

7.Чамце (са кабином) и јахте, дужине
преко 5 до 10 метара, са моторним погоном
1) од 7,35 КЊ до 22,05 КЊ
2) преко 22,05 КЊ до 73,60 КЊ
3) преко 73,60 КЊ до 96,60 КЊ
4) преко 96,60 КЊ до 220,62 КЊ
5) преко 220,62 КЊ

15.000
22.000
33.000
46.000
70.000
динара

_________________________________________________________

без кабине

са кабином

8. Чамце (са кабином), односно бродове
и јахте, дужине преко 10 метара, са
моторним погоном
1) од 7,35 КЊ до 22,05 КЊ
2) преко 22,05 КЊ до 73,60 КЊ
3) преко 73,60 КЊ до 96,60 КЊ
4) преко 96,60 КЊ до 220,62 КЊ
5) преко 220,62 КЊ

22.000
33.000
46.000
70.000
100.000
динара

____________________

7. Пловећа постројења:
б) угоститељске објекте по 1м2 површине

1.500

Порез на употребу пловећих објеката из става 1. овог члана,
умањује се 5% за сваку навршену годину старости пловећег објекта, с тим што
укупно умањење не може да пређе 50% од прописане висине пореза.
(*НАПОМЕНА: Члан 15. је измењен Законом о изменама и допунама Закона о порезима на
употребу, држање и ношење добара "Службени гласник РС", број 80/2002, који је објављен
26.11.2002. године).

Члан 16.
Обвезник пореза из члана 14. овог закона, који тражи упис пловећег
објекта, односно продужење важности пловидбене дозволе у уписник, приликом

подношења захтева дужан је да уз захтев приложи и доказ да је извршио уплату
прописаног пореза у износу из члана 15. овог закона.
Упис пловећег објекта, односно продужење важности пловидбене
дозволе у уписник може се извршити само уз доказ о плаћеном порезу из чл. 13.
до 15. овог закона.

ИВ. ПОРЕЗ НА УПОТРЕБУ ВАЗДУХОПЛОВА И ЛЕТИЛИЦА
Члан 17.
Порез на употребу ваздухоплова и летилица плаћа се код уписа
ваздухоплова и летилице, односно продужења рока важности уверења о
пловидбености у регистар ваздухоплова или евиденцију летилица, који се врше у
складу са прописима.
Члан 18.
Обвезник пореза на употребу ваздухоплова и летилица из члана 17.
овог закона је правно и физичко лице на чије име се ваздухоплов или летилица
уписују у регистар ваздухоплова, односно евиденцију летилица, односно
продужава рок важности уверења о пловидбености, у складу са прописима, ако
овим законом није друкчије прописано.
Члан 19.
Порез из члана 17. овог закона плаћа се на ваздухоплове и летилице
на моторни погон, када се користе за:
динара
1. Сопствени превоз
1) величине до 6 седишта
100.000
2) преко 6 до 12 седишта
200.000
3) преко 12 до 20 седишта
250.000
4) преко 20 седишта
300.000
2. Спорт и рекреативне активности
1) величине до 4 седишта
2) преко 4 седишта

60.000
100.000

Порез на употребу ваздухоплова, односно летилице из става 1. овог
члана, умањује се 5% за сваку навршену годину старости ваздухоплова, односно
летилице, с тим што укупно умањење не може да пређе 30% од прописане висине
пореза.
Члан 20.
Обвезник пореза из члана 18. овог закона, који тражи упис
ваздухоплова или летилице, односно продужење рока важности уверења о
пловидбености у регистар ваздухоплова, или евиденцију летилица, приликом

подношења захтева дужан је да уз захтев приложи и доказ да је извршио уплату
прописаног пореза у износу из члана 19. овог закона.
Упис ваздухоплова или летилице, односно продужење рока
важности уверења о пловидбености у одговарајући регистар, може се извршити
само уз доказ о плаћеном порезу из чл. 17. до 19. овог закона.
В. ПОРЕЗ НА РЕГИСТРОВАНО ОРУЖЈЕ
Члан 21.
На регистровано оружје плаћа се порез.
Члан 22.
Обавеза плаћања пореза на регистровано оружје настаје у моменту
издавања оружног листа за држање оружја за личну безбедност, оружног листа за
држање и ношење оружја, односно дозволе за ношење оружја за личну
безбедност.
Члан 23.
Обвезник пореза на регистровано оружје је физичко и правно лице
на које гласи оружни лист за држање оружја за личну безбедност, оружни лист за
држање и ношење оружја, односно дозвола за ношење оружја за личну
безбедност.
Ако је за више правних или физичких лица издат оружни лист за
држање и ношење једног истог оружја, порески обвезник је власник оружја.
Члан 24.
Порез на регистровано оружје за које је издат оружни лист за
држање и ношење оружја (оружје за лов и спорт), одобрење за држање трофејног
оружја, или одобрење за држање оружја (правна лица) плаћа се у годишњем
износу, и то за:
динара
1) ловачки карабин и комбиновано ловачко оружје
600
2) ловачку пушку
400
3) малокалибарски пиштољ
600
4) малокалибарски револвер
400
5) малокалибарску пушку
600
6) ваздушну пушку
450
7) ваздушни пиштољ
450
8) лук
300
9) самострел
300
10) свако трофејно оружје независно од врсте
300
11) аутоматску пушку
3.000

12) полуаутоматску пушку

1.500

Порез на оружје за које је издат оружни лист за држање оружја за
личну безбедност, односно дозвола за ношење оружја за личну безбедност плаћа
се у годишњем износу, и то за:
динара
1) оружје за које је издат оружни лист
за држање оружја за личну безбедност
900
2) оружје за које је издата дозвола за
ношење оружја за личну безбедност
4.500
Члан 25.*
Порез на регистровано оружје не плаћа се на:
1) оружје регистровано за потребе обављања посла у државном
органу или организацији (службено оружје),
2) оружје стрељачких организација и стрељачких клубова,
3) трофејно оружје, а највише на два трофејна регистрована оружја,
4) оружје које је обвезник добио као награду или приликом одласка
у пензију, од Војске Југославије или Министарства унутрашњих послова, а
највише на једно од добијених регистрованих оружја за које је прописана најнижа
висина пореза,
5) оружје које овлашћени произвођачи оружја и муниције користе
као основно средство (опрему) у процесу наменске производње,
6) ловачко оружје (један ловачки карабин или комбиновано ловачко
оружје и једну ловачку пушку) чланова ловачког удружења која газдују
ловиштем, који поседују ловну карту, за текућу годину, издату у складу са чланом
39. став 5. Закона о ловству ("Службени гласник РС", број 39/93).
Ослобођење за стрељачку организацију примењује се само за
оружје које је трајно смештено у складишту или другим обезбеђеним
просторијама организације.
(*НАПОМЕНА: Члан 25. је измењен Законом о изменама и допунама Закона о порезима на
употребу, држање и ношење добара "Службени гласник РС", број 80/2002, који је објављен
26.11.2002. године).

Члан 26.
Порез на регистровано оружје утврђује решењем надлежни порески
орган, на основу података које му доставља републички орган управе задужен за
унутрашње послове који је издао оружни лист за држање и ношење оружја за
личну безбедност, оружни лист за држање и ношење оружја односно дозволу за
ношење оружја за личну безбедност.
Републички орган управе задужен за унутрашње послове дужан је
да податке из става 1. овог члана достави надлежном пореском органу у року од
15 дана од дана издавања оружног листа за држање оружја за личну безбедност,
оружног листа за држање и ношење оружја односно дозволе за ношење оружја за
личну безбедност.

Порески обвезник плаћа порез на регистровано оружје у року од 15
дана од дана достављања решења из става 1. овог члана.
Надлежност пореског органа одређује
пребивалишта, односно седишта пореског обвезника.

се

према

месту

ВИ. СХОДНА ПРИМЕНА ДРУГИХ ЗАКОНА
Члан 27.
У погледу плаћања пореза, камате, принудне наплате и осталог што
није уређено овим законом, примењују се одредбе закона којим се уређује
опорезивање дохотка грађана, односно добити предузећа.
ВИИ. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
Новчаном казном у износу од 2.000 до 200.000 динара казниће се за
прекршај правно лице које не уплати порез прописан чл. 2, 7, 13, 17. и 21. овог
закона.
Новчаном казном у износу од 500 до 10.000 динара казниће се за
прекршај и одговорно лице у правном лицу које не поступи у складу са чл. 2, 7,
13, 17. и 21. овог закона.
Новчаном казном у износу од 500 до 10.000 динара казниће се за
прекршај физичко лице које не уплати порез из чл. 2, 13, 17. и 21. овог закона.
Новчаном казном у износу од 500 до 10.000 динара казниће се за
прекршај одговорно лице у републичком органу управе задуженом за унутрашње
послове, ако не достави, односно не достави у прописаном року податке из члана
26. став 2. и члана 31. став 2. овог закона.
Новчаном казном из става 1. овог члана казниће се за прекршај
давалац услуга мобилне телефоније, односно продавац картице из члана 7. тачка
3) овог закона који поступи супротно одредбама чл. 9. и 11. овог закона.
Новчаном казном из става 2. овог члана казниће се за прекршај
одговорно лице даваоца услуга мобилне телефоније који поступи супротно
одредбама чл. 9. и 11. овог закона.

ВИИИ. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.
Ступањем на снагу овог закона престају да важе одредбе члана 1.
став 1. тач. 4) до 6) и одредбе чл. 8. до 21. Закона о обезбеђивању средстава за

спровођење социјалног програма Републике Србије ("Службени гласник РС", бр.
44/98 и 48/99).
Члан 30.
Обавеза плаћања пореза на употребу мобилног телефона из члана 7.
тачка 1) овог закона за кориснике услуга мобилне телефоније који имају то
својство на дан ступања на снагу овог закона настаје наредног месеца од дана
ступања на снагу овог закона, а порез се обрачунава и наплаћује:
1) код "постпејд" корисника - преко фактуре (рачуна) за извршене
услуге мобилне телефоније у том месецу;
2) код "припејд" корисника - путем посебне уплатнице коју је
давалац услуга мобилне телефоније дужан да пошаље пореском обвезнику, на
адресу наведену у уговору из члана 11. став 1. тачка 1) овог закона, са назначеном
сврхом ("порез на употребу мобилног телефона") и уплатним рачуном буџета
Републике.
Члан 31.
Одредбе чл. 21-26. овог закона примењују се од 1. јануара 2001.
године.
Ако је републички орган управе задужен за унутрашње послове до
дана ступања на снагу овог закона издао обвезнику пореза на регистровано оружје
оружни лист за држање оружја за личну безбедност, оружни лист за држање и
ношење оружја или дозволу за ношење оружја за личну безбедност, дужан је да у
року од 15 дана од дана ступања на снагу овог закона, достави податке из члана
26. овог закона надлежном пореском органу.
Члан 32.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику Републике Србије".

ОДРЕДБА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗИМА
НА УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ДОБАРА ("СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
РС", БРОЈ 80/2002) КОЈА НИЈЕ УШЛА У ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику Републике Србије", а примењиваће се од 1. јануара 2003.
године.

