НАЦРТ ЗАКОНА
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ПОРЕЗИМА НА УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ДОБАРА
Члан 1.
У Закону о порезима на употребу, држање и ношење добара („Службени гласник
РС”, бр. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09, 95/10,
101/10, 24/11, 100/11, 120/12, 113/13, 68/14-др. закон, 140/14, 109/15, 112/15, 105/16,
119/17 и 104/18), у члану 5. став 1. тачка 6) после речи: „електрични” додају се запета и
речи: „односно чији је један од погона електрични (хибридна возила)”.
Члан 2.
У члану 5б став 1. речи: „уплатни рачун” замењују се речима: „рачун за уплату”.
Члан 3.
После члана 15а додаје се члан 15б, који гласи:
„Члан 15б
Порез на употребу пловила не плаћа се на пловила за којa је обвезник пореза
министарство надлежно за унутрашње послове.”
Члан 4.
У члану 21. тачка 3) мења се и гласи:
„3) оружје за личну безбедност категорије Б, осим на гасне спрејеве и на уређаје за
изазивање електрошокова (електрошокере или парализаторе).”
Додаје се став 2, који гласи:
„Регистровано оружје, у смислу става 1. овог члана, јесте оружје за које је
надлежни орган издао исправу (оружни лист, односно дозволу, односно одобрење и сл.)
за држање, или за држање и ношење оружја, или за ношење оружја, у складу са законом
којим се уређују оружје и муниција, односно исправу у складу са законом који је важио
до дана почетка примене закона којим се уређују оружје и муниција чија важност није
престала.”
Члан 5.
Члан 22. мења се и гласи:
„Члан 22.
Обавеза плаћања пореза на регистровано оружје настаје даном регистрације оружја
из члана 21. овог закона.”
Члан 6.
Члан 23. мења се и гласи:
„Члан 23.
Обвезник пореза на регистровано оружје је лице на које гласи исправа за држање,
односно исправа за држање и ношење, односно исправа за ношење оружја, из члана 21.
став 2. овог закона.”

Члан 7.
У члану 24. тачка 3) речи: „за које је издат оружни лист за држање оружја, односно
колекционарска дозвола” замењују се речима: „категорије Б за које је издата исправа за
држање оружја”.
У тачки 4) речи: „за које су издати оружни лист за држање, односно
колекционарска дозвола, као и дозвола за ношење оружја” замењују се речима:
„категорије Б за које је је издата исправа за држање и ношење оружја (укључујући
оружни лист за правна лица и предузетнике)”.
Додаје се став 2, који гласи:
„Изузетно од става 1. овог члана, обвезник пореза за више комада регистрованог
оружја за личну безбедност коме је издата исправа за ношење оружја, порез на
регистровано оружје плаћа у годишњем износу, једнаком збиру износа из става 1. тачка
4) овог члана (за један комад регистрованог оружја на које се порез плаћа) и износа из
тачке 3) овог члана за сваки наредни комад регистрованог оружја на који се порез
плаћа.”
Члан 8.
У члану 24а став 2. речи: „одузет оружни лист, односно колекционарска дозвола,
односно дозвола за ношење оружја” замењују се речима: „одузета исправа за држање,
односно исправа за држање и ношење оружја (укључујући оружје), односно исправа за
ношење оружја”.
Ст. 3. и 4. мењају се и гласе:
„Ако је порез на регистровано оружје утврђен и плаћен за годину у којој је
правоснажним решењем надлежног органа одузета исправа за држање, односно исправа
за држање и ношење оружја (укључујући оружје), односно исправа за ношење оружја,
припадајући износ пореза за период од дана правоснажности решења о одузимању те
исправе, до истека те године, сматра се више плаћеним порезом, у складу са законом
којим се уређују порески поступак и пореска администрација.
За регистровано оружје из члана 24. тачка 3) овог закона за које обвезник у току
календарске године добије исправу за ношење оружја, пореска обавеза за ту годину из
тачке 3) тог члана увећава се за припадајући износ, који се обрачунава у односу на
разлику износа пореза из тач. 4) и 3) тог члана, односно у складу са ставом 2. тог члана,
сразмерно периоду од дана издавања исправе за ношење оружја до истека те календарске
године.”
У ставу 5. тачка 1) речи: „оружног листа, односно колекционарске дозволе,
односно дозволе за ношење оружја” замењују се речима: „исправе за држање, односно
исправе за држање и ношење оружја, односно исправе за ношење оружја”.
Додају се ст. 6. до 8, који гласе:
„На нестало регистровано оружје чији је нестанак пријављен надлежном органу,
које тај орган евидентира као пасивизирано оружје, порез се не плаћа у периоду од дана
пријаве нестанка закључно са даном који претходи дану враћања нађеног оружја
власнику.
Ако је порез на нестало пасивизирано регистровано оружје утврђен и плаћен за
период из става 6. овог члана, плаћени припадајући износ пореза за период од дана
пријаве до дана који претходи дану враћања нађеног оружја власнику, сматра се више
плаћеним порезом, у складу са законом којим се уређују порески поступак и пореска
администрација.
У случају неосноване пријаве нестанка регистрованог оружја због које порез није
утврђен и плаћен за период из става 6. овог члана, обвезник је дужан да плати
припадајући неутврђени порез за сваку годину обухваћену тим периодом, са каматом
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која се обрачунава почев од 1. јануара сваке од тих година, у складу са законом којим су
уређени порески поступак и пореска администрација.”
Члан 9.
Члан 26. мења се и гласи:
„Члан 26.
Порез на регистровано оружје утврђује решењем надлежни порески орган, на
основу података које Пореској управи, за оружје из члана 21. овог закона, доставља
републички орган управе надлежан за унутрашње послове који је издао исправу о
регистровању оружја (у даљем тексту: републички орган надлежан за унутрашње
послове).
Надлежни порески орган, у смислу става 1. овог члана, јесте Пореска управа –
организациона јединица надлежна за територију на којој обвезник има седиште, односно
пребивалиште, односно боравиште кад за то постоје оправдани разлози.
Организациона јединица Пореске управе надлежна за територију на којој обвезник
– физичко лице има боравиште, која је физичком лицу утврдила порез на регистровано
оружје, дужна је да у року од 15 дана од доношења решења о томе обавести
организациону јединицу Пореске управе надлежну за територију на којој то физичко
лице има пребивалиште.
Порез на регистровано оружје плаћа се у року од 15 дана од дана достављања
решења из става 1. овог члана.”
Члан 10.
После члана 26. додаје се члан 26а, који гласи:
„Члан 26а
Републички орган надлежан за унутрашње послове дужан је да податке из члана
26. став 1. овог закона достави Пореској управи, у року од 15 дана од дана:
1) почетка сваке календарске године;
2) регистрације оружја, односно издавања исправе за ношење оружја;
3) правоснажности решења о одузимању исправе за држање, односно држање и
ношење (укључујући оружје), односно за ношење оружја;
4) истицања важности исправе за држање, односно за држање и ношење, односно
за ношење оружја;
5) пријаве онеспособљавања оружја;
6) пасивизације несталог оружја;
7) враћања нађеног оружја власнику;
8) преноса права својине на регистрованом оружју;
9) преузимања оружја од стране тог органа након смрти власника;
10) наступања других чињеница, у складу са законом којим се уређују оружје и
муниција, које доводе до настанка или престанка пореске обавезе у складу са овим
законом.
Пореској управи се, у складу са ставом 1. тачка 1) овог члана, не достављају подаци
о регистрованом оружју чији је нестанак пријављен а које није враћено власнику, за
године које следе години у којој је нестанак оружја пријављен до враћања оружја
власнику.”
Члан 11.
Ако је за држање, односно за ношење, једног истог оружја, у складу са Законом
о оружју и муницији („Службени гласник РС”, бр. 9/92, 53/93-др. закон, 67/93-др.
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закон, 48/94-др.
закон, 44/98, 39/03, 85/05-др.
закон, 101/05-др.
закон, 27/11-УС
и 104/13-др. закон) за више лица издата исправа чија важност није истекла, обвезник
пореза на регистровано оружје је власник оружја.
Члан 12.
Овај закон ступа на снагу 1. јануара 2020. године.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I.

УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредбама члана 97. тач. 6. и
15. Устава Републике Србије, према којима Република Србија уређује и обезбеђује,
између осталог, порески систем и финансирање остваривања права и дужности
Републике Србије, утврђених Уставом и законом.
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
• Проблеми које овај закон треба да реши, односно циљеви који се овим законом
постижу
Основни разлог за доношење овог закона, односно циљ који се овим законом
постиже, садржан је у потреби усаглашавања Закона о порезима на употребу, држање и
ношење добара са законом којим се уређују оружје и муниција. С тим у вези, чињенице
од утицаја на опорезивање порезом на регистровано оружје везују се за регистровање
оружја. Регистровано оружје чији је нестанак пријављен надлежном органу које је
евидентирано као пасивизирано изузима се од опорезивања у периоду од дана пријаве
нестанка закључно са даном који претходи дану враћања нађеног оружја власнику, како
би се период за који се порез плаћа усагласио са периодом у коме обвезник поседује
регистровано оружје. Имајући у виду да се исправа за ношење оружја не издаје за
конкретни комад оружја, већ конкретном лицу, при чему то лице може да носи један
комад оружја без могућности да се, ако је власник више комада оружја определи које од
тих ће оружја носити, предлаже се да ова лица порез на регистровано оружје за први
комад оружја плаћају у износу прописаном за ношење, а за преостале комаде у износу
прописаном за држање оружја. Прецизирају се поједине одредбе које уређују
достављање података Пореској управи од значаја за утврђивање пореза на регистровано
оружје и надлежност организационих јединица Пореске управе за утврђивање тог
пореза.
Као подстицај унапређењу стандарда у области заштите животне средине, односно
еколошки одговорнијем понашању, предлаже се увођење пореског ослобођења за возила
чији је један од погона електрични (хибридна возила). Такође, предлаже се ослобођење
од пореза на употребу пловила – за пловила за која је обвезник министарство надлежно
за унутрашње послове.
• Разматране могућности да се проблеми реше и без доношења Закона
Нису разматране могућности да се циљеви које овај закон треба да постигне
остваре без његовог доношења, имајући у виду да је реч о елементима система
опорезивања који се, сагласно одредби члана 15. ст. 2. и 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19) уређују пореским
законом. Стога се измене и допуне тих елемената не могу решити доношењем
подзаконских аката, односно предузимањем других мера у оквиру послова државне
управе.
• Зашто је доношење Закона најбољи начин за решавање проблема
Доношење овог закона је најбољи начин за решавање проблема, из разлога што се
ради о законској материји, коју је једино и могуће мењати и допуњавати одговарајућим
изменама и допунама закона.
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Поред тога, уређивањем порескоправне материје законом, даје се допринос
правној сигурности и уједно обезбеђује транспарентност у вођењу пореске политике.
Наиме, закон је општи правни акт који се објављује и који ствара једнака права и обавезе
за све субјекте који се нађу у истој порескоправној ситуацији, чиме се постиже
транспарентност у његовој примени.
III.

ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА
И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

Уз члан 1.
Предлаже се проширење пореских ослобођења на возила чији је један од погона
електрични (хибридна возила).
Уз члан 2.
Предлаже се да се порез на употребу моторних возила, уместо на прописани
уплатни рачун јавних прихода, уплаћује на прописани рачун за уплату јавних прихода,
што би требало да омогући да се јавни приходи који се плаћају код регистрације возила
уплаћују збирно на један рачун, са кога их у припадајућем износу надлежни орган
разврстава на прописане уплатне рачуне.
Уз члaн 3.
Предлаже се проширење пореских ослобођења на пловила за која је обвезник
министарство надлежно за унутрашње послове.
Уз чл. 4. до 11.
Предлаже се да се чињенице од утицаја на опорезивање порезом на регистровано
оружје везују за регистровање оружја.
Сходно прописима којима се уређују оружје и муниција, исправа за ношење оружја
не издаје се за конкретни комад оружја, већ конкретном лицу. Лице које има више
комада оружја може носити један комад оружја и нема могућност да се определи које од
тих оружја носи а које не. Стога се предлаже да обвезник за више комада оружја коме је
издата исправа за ношење оружја, порез и даље плаћа за сваки комад оружја, у збирном
износу који чини износ пореза за ношење једног комада оружја и износи пореза за
држање сваког наредног комада регистрованог оружја на које се порез плаћа (а не у
износу прописаном за ношење за сваки комад оружја регистрованог на име тог лица).
Предлаже се да се регистровано оружје чији је нестанак пријављен надлежном
органу које је евидентирано као пасивизирано, изузме од опорезивања у периоду од
дана пријаве нестанка закључно са даном који претходи дану враћања нађеног оружја
власнику. Ако је порез за то оружје за тај период плаћен, сматраће се више плаћеним
порезом. У случају неосноване пријаве нестанка регистрованог оружја, обвезник је
дужан да плаћа порез и припадајућу камату, што не искључује кривичну одговорност у
складу са закоником којим се она уређује.
Ако је за држање, односно ношење једног истог оружја за више лица издата
исправа чија важност није истекла, уређује се да је обвезник пореза власник оружја.
Прецизирају се одредбе којима је уређено достављање података Пореској управи
од значаја за опорезивање, као и надлежност организационих јединица Пореске управе
за утврђивање пореза сходно територијалној организацији Пореске управе.
Уз члан 12.
Предлаже се да овај закон ступи на снагу 1. јануара 2020. године.
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IV.

ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА

За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у буџету Републике
Србије.
V. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА
По основу примене овог закона очекује се мање прихода у буџету Републике
Србије у износу од око 22,7 милиона динара.
Овај закон има позитивне ефекте који се не могу анализирати и рачунски исказати.
Иако се увођењем пореског ослобођења за возила чији је један од погона електрични
(хибридна возила) процењује остваривање мање прихода у буџету Републике од око 14,5
милиона динара, на овај начин се подстиче еколошки одговорније понашање. То се, кроз
унапређење степена заштите животне средине, свакако одражава на здравље људи и
околине, што држава има посебан интерес да штити и унапређује.
Такође, увођењем пореског ослобођења за пловила за која је обвезник
министарство надлежно за унутрашње послове процењује се да ће се остварити мање
прихода по основу пореза на употребу пловила од око 170.000 динара, што није од
суштинског значаја имајући у виду да се надлежности тог министарства финансирају из
буџета Републике.
Прописивањем да се, у случају кад је власнику више комада оружја издата исправа
за ношење оружја, за један комад оружја порез плаћа у износу за ношење а за остале
комеде тог лица у износу за држање, остварују се позитивни ефекти у односу на стање
безбедности у земљи и, с друге стране, отклањају могући негативни ефекти у случају
продаје или враћања регистрованог оружја због пореског оптерећења (ако би се за сваки
комад оружја порез плаћао у износу прописаном за ношење). Такође, изузимањем од
опорезивања пасивизираног регистрованог оружја даје се допринос опорезивању
сразмерно економској моћи обвезника.
Нацртом закона се битно не мења начин остваривања права, обавеза и правних
интереса правних и физичких лица. Због свог садржаја, односно природе, Нацрт закона
није био предмет консултација у складу са чланом 44. став 2. Уредбе о методологији
управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају
појединачних докумената јавних политика („Службени лист РС“, број 8/19).
1. На кога ће и како ће највероватније утицати решења у закону
Закон ће имати позитиван утицај на:
- обвезнике пореза на употребу моторних возила чији је један од погона електрични
(хибридна возила), јер се уводи пореско ослобођење за та возила;
- обвезнике пореза на употребу моторних возила, јер се ствара правни основ да се
порез и други јавни приходи који се плаћају код регистрације возила уплаћују преко
једног рачуна за уплату јавних прихода везаних за регистрацију, са којег рачуна би
надлежни орган вршио разврставање припадајућег износа пореза на прописани уплатни
рачун, што би требало да омогући уплату тих обавеза електронским путем и да
допринесе повећању ефикасности код регистрације и финансијске дисциплине;
- обвезнике пореза на регистровано оружје за личну безбедност који поседују више
комада оружја и исправу за ношење оружја, јер ће порез у износу за ношење плаћати за
један комад оружја (који једино и могу носити), а за остала оружја у износу за држање;
- обвезнике пореза на регистровано оружје за оружје чији је нестанак пријављен
надлежном органу које је евидентирано као пасивизирано, јер се уводи изузимање од
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опорезивања у периоду од дана пријаве нестанка закључно са даном који претходи дану
враћања нађеног оружја власнику.
2. Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди (нарочито
малим и средњим предузећима)
Примена овог закона у делу неће створити трошкове грађанима и привреди.
3. Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају трошкове
које ће он створити
Примена овог закона неће створити трошкове грађанима и привреди.
4. Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката на тржишту
и тржишна конкуренција
Овим законом се уређује опорезивање употребе моторних возила, пловила и
регистрованог оружја, што превасходно нема за циљ подстицање стварања нових
привредних субјеката и тржишне конкуренције.
5.

Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о закону

У поступку припреме овог закона није спроведена формална јавна расправа, али је
Нацрт закона био објављен на интернет страни Министарства финансија, чиме је
заинтересованим лицима пружена могућност да доставе своје примедбе и сугестије. Овај
закон је у поступку припреме достављен на мишљење надлежним министарствима.
5. Које ће се мере током примене закона предузети да би се остварило оно што
се доношењем закона намерава
Министарство финансија надлежно је за давање мишљења у примени Закона.
Посебно истичемо да Министарство финансија, периодичним публиковањем Билтена
службених објашњења и стручних мишљења за примену финансијских прописа, као и
на други погодан начин, додатно обезбеђује транспарентност, информисаност и приступ
информацијама, како би се и на овај начин допринело остваривању циљева постављених
доношењем Закона.
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VI. ОДРЕДБЕ ЗАКОНА
О ПОРЕЗИМА НА УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ДОБАРА
ЧИЈЕ СЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ВРШЕ
Члан 5.
Порез на употребу моторних возила не плаћају:
1) особа са инвалидитетом, са 80 или више процената телесног оштећења, на једно
возило из члана 4. став 1. тачка 1. овог закона, које се на њено име прво региструје у
једној години, уз доказе о испуњењу прописаних услова;
2) особа са инвалидитетом, код којих постоји телесно оштећење које има за
последицу неспособност доњих екстремитета ногу од 60 или више процената, на једно
возило из члана 4. став 1. тачка 1. овог закона, које се на њено име прво региструје у
једној години, уз доказе о испуњењу прописаних услова;
2а) законски заступници вишеструко ометене деце која су у отвореној заштити,
односно о којима родитељи непосредно брину - на једно возило из члана 4. став 1. тачка
1. овог закона, које се на њихово име, односно на име једног од њих, прво региструје у
једној години, уз доказе о испуњености прописаних услова;
3) здравствене установе основане од стране Републике Србије, аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе, чији је власник Република Србија,
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, у потпуности или у већинском
делу - за амбулантна возила;
4) организације особа са инвалидитетом основане са циљем пружања помоћи
лицима са инвалидитетом, које су регистроване у складу са законом - за возила
прилагођена искључиво за превоз њихових чланова;
5) Министарство унутрашњих послова;
6) власници моторних возила чији погон је искључиво електрични, ОДНОСНО
ЧИЈИ ЈЕ ЈЕДАН ОД ПОГОНА ЕЛЕКТРИЧНИ (ХИБРИДНА ВОЗИЛА).
Доказе о испуњењу услова за остваривање права из става 1. тач. 1), 2) и 2а) овог
члана издају надлежни органи, за годину у којој се врши регистрација.
Прописани износ пореза на употребу моторних возила, поред умањења у складу са
чланом 4. став 3. овог закона, додатно се умањује за 50% за возила из члана 4. став 1.
тачка 1. овог закона којима се обавља ауто-такси превоз и за специјална возила из члана
4. став 1. тачка 1. овог закона за обуку кандидата за возаче са уграђеним дуплим ножним
командама.
Ако физичко лице по више основа из става 1. тач. 1) до 2а) овог члана има право
на пореско ослобођење, то право остварује на једно путничко возило које се на име тог
лица, уз доказе о испуњењу услова из става 2. овог члана, прво региструје у једној
години.
Члан 5б
Порез на употребу моторних возила обвезник обрачунава и уплаћује на прописани
уплатни рачун РАЧУН ЗА УПЛАТУ јавних прихода.
Доказ о плаћеном порезу на употребу моторних возила у прописаном износу и
доказ о плаћеном порезу у случају из члана 5а став 4. овог закона подноси се, уз захтев
за издавање саобраћајне дозволе, односно регистрационе налепнице, моторног возила за
које се порез плаћа.
ЧЛАН 15Б
ПОРЕЗ НА УПОТРЕБУ ПЛОВИЛА НЕ ПЛАЋА СЕ НА ПЛОВИЛА ЗА КОЈA ЈЕ
ОБВЕЗНИК ПОРЕЗА МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ.
9

Члан 21.
Порез на регистровано оружје плаћа се за сваку календарску годину, на
регистровано оружје утврђено овим законом, и то на:
1) аутоматску пушку;
2) полуаутоматску пушку;
3) оружје за личну безбедност за које је издат оружни лист за држање оружја,
односно колекционарска дозвола, односно дозвола за ношење оружја, осим на гасне
спрејеве и на уређаје за изазивање електрошокова (електрошокере или парализаторе).
3) ОРУЖЈЕ ЗА ЛИЧНУ БЕЗБЕДНОСТ КАТЕГОРИЈЕ Б, ОСИМ НА ГАСНЕ
СПРЕЈЕВЕ
И
НА
УРЕЂАЈЕ
ЗА
ИЗАЗИВАЊЕ
ЕЛЕКТРОШОКОВА
(ЕЛЕКТРОШОКЕРЕ ИЛИ ПАРАЛИЗАТОРЕ).
РЕГИСТРОВАНО ОРУЖЈЕ, У СМИСЛУ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ЈЕСТЕ
ОРУЖЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ИЗДАО ИСПРАВУ (ОРУЖНИ ЛИСТ,
ОДНОСНО ДОЗВОЛУ, ОДНОСНО ОДОБРЕЊЕ И СЛ.) ЗА ДРЖАЊЕ, ИЛИ ЗА
ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА, ИЛИ ЗА НОШЕЊЕ ОРУЖЈА, У СКЛАДУ СА
ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА, ОДНОСНО ИСПРАВУ У
СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИ ЈЕ ВАЖИО ДО ДАНА ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ЗАКОНА
КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ЧИЈА ВАЖНОСТ НИЈЕ ПРЕСТАЛА.
Члан 22.
Обавеза плаћања пореза на регистровано оружје настаје даном издавања оружног
листа, односно колекционарске дозволе, односно дозволе за ношење оружја, за оружје
из члана 21. овог закона.
ОБАВЕЗА ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА НА РЕГИСТРОВАНО ОРУЖЈЕ НАСТАЈЕ
ДАНОМ РЕГИСТРАЦИЈЕ ОРУЖЈА ИЗ ЧЛАНА 21. ОВОГ ЗАКОНА.
Члан 23.
Обвезник пореза на регистровано оружје је лице на које гласи оружни лист,
односно колекционарска дозвола, односно дозвола за ношење оружја.
Ако је за више лица издат оружни лист, односно колекционарска дозвола, односно
дозвола за ношење једног истог оружја, порески обвезник је власник оружја.
ОБВЕЗНИК ПОРЕЗА НА РЕГИСТРОВАНО ОРУЖЈЕ ЈЕ ЛИЦЕ НА КОЈЕ ГЛАСИ
ИСПРАВА ЗА ДРЖАЊЕ, ОДНОСНО ИСПРАВА ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ,
ОДНОСНО ИСПРАВА ЗА НОШЕЊЕ ОРУЖЈА, ИЗ ЧЛАНА 21. СТАВ 2. ОВОГ
ЗАКОНА.
Члан 24.
Порез на регистровано оружје плаћа се у годишњем износу, по сваком комаду
оружја, и то на:
Динара
13.530

1) аутоматску пушку
2) полуаутоматску пушку

5.430

3) оружје за личну безбедност за које је издат оружни лист за држање оружја,
односно колекционарска дозвола КАТЕГОРИЈЕ Б ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТА
ИСПРАВА ЗА ДРЖАЊЕ ОРУЖЈА

3.670
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4) оружје за личну безбедност за које су издати оружни лист за држање,
односно колекционарска дозвола, као и дозвола за ношење оружја
КАТЕГОРИЈЕ Б ЗА КОЈЕ ЈЕ ЈЕ ИЗДАТА ИСПРАВА ЗА ДРЖАЊЕ И
НОШЕЊЕ ОРУЖЈА (УКЉУЧУЈУЋИ ОРУЖНИ ЛИСТ ЗА ПРАВНА ЛИЦА
И ПРЕДУЗЕТНИКЕ)

18.280

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ОБВЕЗНИК ПОРЕЗА ЗА ВИШЕ
КОМАДА РЕГИСТРОВАНОГ ОРУЖЈА ЗА ЛИЧНУ БЕЗБЕДНОСТ КОМЕ ЈЕ ИЗДАТА
ИСПРАВА ЗА НОШЕЊЕ ОРУЖЈА, ПОРЕЗ НА РЕГИСТРОВАНО ОРУЖЈЕ ПЛАЋА У
ГОДИШЊЕМ ИЗНОСУ, ЈЕДНАКОМ ЗБИРУ ИЗНОСА ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 4) ОВОГ
ЧЛАНА (ЗА ЈЕДАН КОМАД РЕГИСТРОВАНОГ ОРУЖЈА НА КОЈЕ СЕ ПОРЕЗ
ПЛАЋА) И ИЗНОСА ИЗ ТАЧКЕ 3) ОВОГ ЧЛАНА ЗА СВАКИ НАРЕДНИ КОМАД
РЕГИСТРОВАНОГ ОРУЖЈА НА КОЈИ СЕ ПОРЕЗ ПЛАЋА.
Члан 24а
На регистровано оружје из члана 21. овог закона за које је у току календарске
године настала пореска обавеза, порез на регистровано оружје за ту годину утврђује се
и плаћа у припадајућем износу у односу на износ пореза из члана 24. овог закона, који
је сразмеран периоду од настанка пореске обавезе до истека те календарске године.
На регистровано оружје из члана 21. овог закона за које је правоснажним решењем
надлежног органа одузет оружни лист, односно колекционарска дозвола, односно
дозвола за ношење оружја ОДУЗЕТА ИСПРАВА ЗА ДРЖАЊЕ, ОДНОСНО ИСПРАВА
ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА (УКЉУЧУЈУЋИ ОРУЖЈЕ), ОДНОСНО
ИСПРАВА ЗА НОШЕЊЕ ОРУЖЈА, порез на регистровано оружје за ту годину утврђује
се и плаћа у припадајућем износу у односу на износ пореза из члана 24. овог закона, који
је сразмеран периоду од почетка те календарске године, односно од настанка пореске
обавезе у тој години, до дана правоснажности решења надлежног органа.
Ако је порез на регистровано оружје утврђен и плаћен за годину у којој је
правоснажним решењем надлежног органа одузет оружни лист, односно
колекционарска дозвола, односно дозвола за ношење оружја, припадајући износ пореза
за период од дана правоснажности решења о одузимању оружног листа, односно
дозволе, до истека те године, сматра се више плаћеним порезом, у складу са законом
којим се уређују порески поступак и пореска администрација.
АКО ЈЕ ПОРЕЗ НА РЕГИСТРОВАНО ОРУЖЈЕ УТВРЂЕН И ПЛАЋЕН ЗА
ГОДИНУ У КОЈОЈ ЈЕ ПРАВОСНАЖНИМ РЕШЕЊЕМ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА
ОДУЗЕТА ИСПРАВА ЗА ДРЖАЊЕ, ОДНОСНО ИСПРАВА ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ
ОРУЖЈА (УКЉУЧУЈУЋИ ОРУЖЈЕ), ОДНОСНО ИСПРАВА ЗА НОШЕЊЕ ОРУЖЈА,
ПРИПАДАЈУЋИ ИЗНОС ПОРЕЗА ЗА ПЕРИОД ОД ДАНА ПРАВОСНАЖНОСТИ
РЕШЕЊА О ОДУЗИМАЊУ ТЕ ИСПРАВЕ, ДО ИСТЕКА ТЕ ГОДИНЕ, СМАТРА СЕ
ВИШЕ ПЛАЋЕНИМ ПОРЕЗОМ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ
ПОРЕСКИ ПОСТУПАК И ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА.
За регистровано оружје из члана 24. тачка 3) овог закона за које обвезник у току
календарске године добије дозволу за ношење оружја, пореска обавеза за ту годину из
тачке 3) тог члана увећава се за припадајући износ, који се обрачунава у односу на
разлику износа пореза из тач. 4) и 3) тог члана, сразмерно периоду од дана издавања
дозволе за ношење оружја до истека те календарске године.
ЗА РЕГИСТРОВАНО ОРУЖЈЕ ИЗ ЧЛАНА 24. ТАЧКА 3) ОВОГ ЗАКОНА ЗА
КОЈЕ ОБВЕЗНИК У ТОКУ КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ ДОБИЈЕ ИСПРАВУ ЗА
НОШЕЊЕ ОРУЖЈА, ПОРЕСКА ОБАВЕЗА ЗА ТУ ГОДИНУ ИЗ ТАЧКЕ 3) ТОГ ЧЛАНА
УВЕЋАВА СЕ ЗА ПРИПАДАЈУЋИ ИЗНОС, КОЈИ СЕ ОБРАЧУНАВА У ОДНОСУ НА
11

РАЗЛИКУ ИЗНОСА ПОРЕЗА ИЗ ТАЧ. 4) И 3) ТОГ ЧЛАНА, ОДНОСНО У СКЛАДУ
СА СТАВОМ 2. ТОГ ЧЛАНА, СРАЗМЕРНО ПЕРИОДУ ОД ДАНА ИЗДАВАЊА
ИСПРАВЕ ЗА НОШЕЊЕ ОРУЖЈА ДО ИСТЕКА ТЕ КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ.
Порез на регистровано оружје утврђује се и плаћа у припадајућем износу који се
утврђује на начин из ст. 2. и 3. овог члана, за регистровано оружје, и то:
1) за које у току календарске године истекне а не продужи се важност оружног
листа, односно колекционарске дозволе, односно дозволе за ношење оружја ИСПРАВЕ
ЗА ДРЖАЊЕ, ОДНОСНО ИСПРАВЕ ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА, ОДНОСНО
ИСПРАВЕ ЗА НОШЕЊЕ ОРУЖЈА;
2) које се у току календарске године онеспособи, у складу са законом којим се
уређују оружје и муниција;
3) на коме се у току календарске године пренесе право својине;
4) кад у току календарске године наступи смрт обвезника;
5) кад наступе друге чињенице, у складу са законом којим се уређују оружје и
муниција, које доводе до престанка пореске обавезе у складу са овим законом.
НА НЕСТАЛО РЕГИСТРОВАНО ОРУЖЈЕ ЧИЈИ ЈЕ НЕСТАНАК ПРИЈАВЉЕН
НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ, КОЈЕ ТАЈ ОРГАН ЕВИДЕНТИРА КАО ПАСИВИЗИРАНО
ОРУЖЈЕ, ПОРЕЗ СЕ НЕ ПЛАЋА У ПЕРИОДУ ОД ДАНА ПРИЈАВЕ НЕСТАНКА
ЗАКЉУЧНО СА ДАНОМ КОЈИ ПРЕТХОДИ ДАНУ ВРАЋАЊА НАЂЕНОГ ОРУЖЈА
ВЛАСНИКУ.
АКО ЈЕ ПОРЕЗ НА НЕСТАЛО ПАСИВИЗИРАНО РЕГИСТРОВАНО ОРУЖЈЕ
УТВРЂЕН И ПЛАЋЕН ЗА ПЕРИОД ИЗ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА, ПЛАЋЕНИ
ПРИПАДАЈУЋИ ИЗНОС ПОРЕЗА ЗА ПЕРИОД ОД ДАНА ПРИЈАВЕ ДО ДАНА КОЈИ
ПРЕТХОДИ ДАНУ ВРАЋАЊА НАЂЕНОГ ОРУЖЈА ВЛАСНИКУ, СМАТРА СЕ
ВИШЕ ПЛАЋЕНИМ ПОРЕЗОМ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ
ПОРЕСКИ ПОСТУПАК И ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА.
У СЛУЧАЈУ НЕОСНОВАНЕ ПРИЈАВЕ НЕСТАНКА РЕГИСТРОВАНОГ
ОРУЖЈА ЗБОГ КОЈЕ ПОРЕЗ НИЈЕ УТВРЂЕН И ПЛАЋЕН ЗА ПЕРИОД ИЗ СТАВА 6.
ОВОГ ЧЛАНА, ОБВЕЗНИК ЈЕ ДУЖАН ДА ПЛАТИ ПРИПАДАЈУЋИ НЕУТВРЂЕНИ
ПОРЕЗ ЗА СВАКУ ГОДИНУ ОБУХВАЋЕНУ ТИМ ПЕРИОДОМ, СА КАМАТОМ
КОЈА СЕ ОБРАЧУНАВА ПОЧЕВ ОД 1. ЈАНУАРА СВАКЕ ОД ТИХ ГОДИНА, У
СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СУ УРЕЂЕНИ ПОРЕСКИ ПОСТУПАК И ПОРЕСКА
АДМИНИСТРАЦИЈА.
Члан 26.
Порез на регистровано оружје утврђује решењем надлежни порески орган, на
основу података које му, за оружје из члана 21. овог закона, доставља републички орган
управе задужен за унутрашње послове који је издао исправу о регистровању оружја.
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:
1) издавања оружног листа, односно колекционарске дозволе, односно дозволе за
ношење оружја;
2) правоснажности решења о одузимању оружног листа, односно колекционарске
дозволе, односно дозволе за ношење оружја;
3) истицања важности оружног листа, односно колекционарске дозволе, односно
дозволе за ношење оружја, која није продужена;
4) пријаве онеспособљавања оружја;
5) преноса права својине на регистрованом оружју;
6) преузимања оружја од стране тог органа након смрти власника;
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7) наступања других чињеница, у складу са законом којим се уређују оружје и
муниција, које доводе до настанка или престанка пореске обавезе у складу са овим
законом.
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 се према месту пребивалишта, односно
седишта пореског обвезника.
ПОРЕЗ НА РЕГИСТРОВАНО ОРУЖЈЕ УТВРЂУЈЕ РЕШЕЊЕМ НАДЛЕЖНИ
ПОРЕСКИ ОРГАН, НА ОСНОВУ ПОДАТАКА КОЈЕ ПОРЕСКОЈ УПРАВИ, ЗА
ОРУЖЈЕ ИЗ ЧЛАНА 21. ОВОГ ЗАКОНА, ДОСТАВЉА РЕПУБЛИЧКИ ОРГАН
УПРАВЕ НАДЛЕЖАН ЗА УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ КОЈИ ЈЕ ИЗДАО ИСПРАВУ О
РЕГИСТРОВАЊУ ОРУЖЈА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: РЕПУБЛИЧКИ ОРГАН
НАДЛЕЖАН ЗА УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ).
НАДЛЕЖНИ ПОРЕСКИ ОРГАН, У СМИСЛУ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ЈЕСТЕ
ПОРЕСКА УПРАВА – ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА НАДЛЕЖНА ЗА
ТЕРИТОРИЈУ
НА
КОЈОЈ
ОБВЕЗНИК
ИМА
СЕДИШТЕ,
ОДНОСНО
ПРЕБИВАЛИШТЕ, ОДНОСНО БОРАВИШТЕ КАД ЗА ТО ПОСТОЈЕ ОПРАВДАНИ
РАЗЛОЗИ.
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ НАДЛЕЖНА ЗА
ТЕРИТОРИЈУ НА КОЈОЈ ОБВЕЗНИК – ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИМА БОРАВИШТЕ, КОЈА
ЈЕ ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ УТВРДИЛА ПОРЕЗ НА РЕГИСТРОВАНО ОРУЖЈЕ, ДУЖНА
ЈЕ ДА У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА О ТОМЕ ОБАВЕСТИ
ОРГАНИЗАЦИОНУ ЈЕДИНИЦУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ НАДЛЕЖНУ ЗА ТЕРИТОРИЈУ
НА КОЈОЈ ТО ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИМА ПРЕБИВАЛИШТЕ.
ПОРЕЗ НА РЕГИСТРОВАНО ОРУЖЈЕ ПЛАЋА СЕ У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД
ДАНА ДОСТАВЉАЊА РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА.
ЧЛАН 26А
РЕПУБЛИЧКИ ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ ДУЖАН ЈЕ
ДА ПОДАТКЕ ИЗ ЧЛАНА 26. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА ДОСТАВИ ПОРЕСКОЈ
УПРАВИ, У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА:
1) ПОЧЕТКА СВАКЕ КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ;
2) РЕГИСТРАЦИЈЕ ОРУЖЈА, ОДНОСНО ИЗДАВАЊА ИСПРАВЕ ЗА НОШЕЊЕ
ОРУЖЈА;
3) ПРАВОСНАЖНОСТИ РЕШЕЊА О ОДУЗИМАЊУ ИСПРАВЕ ЗА ДРЖАЊЕ,
ОДНОСНО ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ (УКЉУЧУЈУЋИ ОРУЖЈЕ), ОДНОСНО ЗА
НОШЕЊЕ ОРУЖЈА;
4) ИСТИЦАЊА ВАЖНОСТИ ИСПРАВЕ ЗА ДРЖАЊЕ, ОДНОСНО ЗА ДРЖАЊЕ
И НОШЕЊЕ, ОДНОСНО ЗА НОШЕЊЕ ОРУЖЈА;
5) ПРИЈАВЕ ОНЕСПОСОБЉАВАЊА ОРУЖЈА;
6) ПАСИВИЗАЦИЈЕ НЕСТАЛОГ ОРУЖЈА;
7) ВРАЋАЊА НАЂЕНОГ ОРУЖЈА ВЛАСНИКУ;
8) ПРЕНОСА ПРАВА СВОЈИНЕ НА РЕГИСТРОВАНОМ ОРУЖЈУ;
9) ПРЕУЗИМАЊА ОРУЖЈА ОД СТРАНЕ ТОГ ОРГАНА НАКОН СМРТИ
ВЛАСНИКА;
10) НАСТУПАЊА ДРУГИХ ЧИЊЕНИЦА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ
СЕ УРЕЂУЈУ ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА, КОЈЕ ДОВОДЕ ДО НАСТАНКА ИЛИ
ПРЕСТАНКА ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ.
ПОРЕСКОЈ УПРАВИ СЕ, У СКЛАДУ СА СТАВОМ 1. ТАЧКА 1) ОВОГ ЧЛАНА,
НЕ ДОСТАВЉАЈУ ПОДАЦИ О РЕГИСТРОВАНОМ ОРУЖЈУ ЧИЈИ ЈЕ НЕСТАНАК
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ПРИЈАВЉЕН А КОЈЕ НИЈЕ ВРАЋЕНО ВЛАСНИКУ, ЗА ГОДИНЕ КОЈЕ СЛЕДЕ
ГОДИНИ У КОЈОЈ ЈЕ НЕСТАНАК ОРУЖЈА ПРИЈАВЉЕН ДО ВРАЋАЊА ОРУЖЈА
ВЛАСНИКУ.
ЧЛАН 11.
АКО ЈЕ ЗА ДРЖАЊЕ, ОДНОСНО ЗА НОШЕЊЕ, ЈЕДНОГ ИСТОГ ОРУЖЈА, У
СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”,
БР. 9/92, 53/93-ДР. ЗАКОН, 67/93-ДР. ЗАКОН, 48/94-ДР.ЗАКОН, 44/98, 39/03, 85/05ДР.ЗАКОН, 101/05-ДР. ЗАКОН, 27/11-УС И 104/13-ДР. ЗАКОН) ЗА ВИШЕ ЛИЦА
ИЗДАТА ИСПРАВА ЧИЈА ВАЖНОСТ НИЈЕ ИСТЕКЛА, ОБВЕЗНИК ПОРЕЗА НА
РЕГИСТРОВАНО ОРУЖЈЕ ЈЕ ВЛАСНИК ОРУЖЈА.
ЧЛАН 12.
ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ 1. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ.
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