
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97. тач. 6. и 15. Устава 

Републике Србије, према којима Република Србија, између осталог, уређује порески 

систем и обезбеђује финансирање остваривања права и дужности Републике Србије, 

утврђених Уставом и законом. 

 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

- Проблеми које би закон требало да реши, односно циљеви који се законом 

постижу 

 

Основни разлог за доношење овог закона којим се врше измене и допуне одредаба 

Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РСˮ, бр. 

80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. 

закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 

68/14, 105/14, 91/15 - аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18 и 95/18 - у даљем 

тексту: ЗПППА), огледа се у даљем поjедностављењу пореског поступка и побољшању 

електронске комуникације између надлежних пореских органа и пореских обвезника. 

Наиме, у циљу олакшавања комуникације и ефикаснијег поступања по захтевима 

пореских обвезника омогућава се Пореској управи да пореске акте које доносе у пореском 

поступку могу достављати електронским путем преко портала Пореске управе, односно 

надлежном органу јединице локалне самоуправе да порески акт који доноси може  

доставити у електронском облику преко јединственог електронског сандучића у складу са 

законом којим се уређује електронска управа, чиме се повећава једноставност и 

ефикасност процеса комуникације у пореском поступку. 

Такође, као један од разлога за доношење Закона о изменама и допунама Закона о 

пореском поступку и пореској администрацији (у даљем тексту: Закон о изменама и 

допунама) наводи се и прецизирање одредаба којима се спречавају порески обвезници да 

складиште или смештају добра, односно обављају делатност у просторима и просторијама 

ван контроле пореских органа, а све у циљу ефикаснијег сузбијања сиве економије. 

Поред наведеног, разлог за доношење овог закона састоји се и у томе што је 

поједине одредбе овог закона неопходно прецизирати, односно извршити правнотехничко 

усаглашавање, како би се примена ЗПППА реализовала са што мање тумачења и на тај 

начин допринело бржем спровођењу пореског поступка и ефикаснијем раду пореске 

администрације, као и већој доследности у његовој примени, и то: 

- измене одредаба ЗПППА којима се регулише поступак редовне и принудне 

наплате пореза и споредних пореских давања врше се, пре свега, у циљу повећања 

ефикасности редовне и принудне наплате пореза; 

- прописује се да испуњење пореске обавезе у случају стечаја који се 

спроводи реорганизацијом, не може предвидети супротно одредбама ЗПППА и других 

пореских прописа; 

- прецизирају се подаци који су банке дужне да на захтев Пореске управе 

доставе у електронском облику,  

- врши се прецизирање одредаба које регулишу привремено одузимање ПИБ 

у погледу лица који су као оснивачи, односно чланови стекли процентуално занемарљив 
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удео у привредним друштвима и не постоји њихова могућност утицаја на пословање 

таквих субјеката; 

- врши се прецизирање прекршајних казни у складу са изменама прописаним 

овим законом. 

 

- Разматране могућности да се проблеми реше и без доношења закона 

 

Имајући у виду да су предложена решења законска материја, нема могућности да 

се циљеви који се желе постићи реше без доношења закона. 

 

- Зашто је доношење закона најбољи начин за решавање проблема 

 

Уређивањем ове материје законом даје се допринос правној сигурности и 

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 

пореско-правној ситуацији, чиме се постиже транспарентност у његовој примени. 

 

 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 

РЕШЕЊА  

 

Уз члан 1. Закона – прописује се да уз захтев за повраћај више или погрешно плаћеног 

доприноса за пензијско и инвалидско осигурање порески обвезник – физичко лице подноси и 

решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о утврђеном праву на 

повраћај  доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на основу којег би Пореска управа 

доносила решење о повраћају тих средстава. 

 

Уз члан 2. Закона – прецизирају се одредбе о испуњењу пореске обавезе у стечају, на 

тај начин што се испуњење пореске обавезе у случају стечаја који се спроводи 

реорганизацијом, не може предвидети супротно одредбама ЗПППА и других пореских 

прописа. 

 

Уз чл. 3. и 13, члан 15. ст. 1. и 2. и члан 17. Закона – прецизирају се одредбе којима се 

спречавају да порески обвезници складиште или смештају добра, односно обављају делатност 

у просторима и просторијама ван контроле пореских органа, а у циљу ефикаснијег сузбијања 

сиве економије. 

Наиме, прописује се да је порески обвезник дужан да у прописаном року поднесе 

пријаву за регистрацију Пореској управи, осим обвезника за чију је регистрацију, односно 

упис у регистар, надлежна Агенција за привредне регистре и пријави све касније измене 

података у пријави који се не пријављују Агенцији за привредне регистре, укључујући и 

податке о свим пословним просторима и пословним просторијама у којима складишти, 

односно смешта добра, као и о просторима и просторијама у којима обавља делатност коју 

пријављује Пореској управи. 

Такође, прописује се доношење подзаконског акта којим ће се ближе уредити 

поступак, начин, рокови, садржај и облик пријаве којом порески обвезник пријављује 

пословни простор и пословне просторије, односно простор и просторије у року од 60 дана од 

дана ступања на снагу овог закона.  
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У складу са наведеним, одредбе које уређују предметну обавезу пореских обвезника 

примењиваће се од наредног дана по истеку 30-ог дана од дана ступања на снагу 

подзаконског акта. 

Поред тога прописује се да порески обвезник који је у складу са одредбом члана 25. 

став 1. тачка 1) ЗПППА до дана ступања на снагу овог закона, пријавио податке о пословним 

просторијама у којима складишти, односно смешта добра, као и податке о просторијама у 

којима обавља регистровану делатност, неће бити у обавези да податке о тим просторијама 

поново пријављује у складу са одредбама овог закона, чиме се отклања додатно 

администрирање у погледу већ извршених обавеза пореских обвезника. 

 

Уз чл. 4-6. и чл. 8-12. Закона – врши се неопходно прецизирање, односно  

правнотехничко усаглашавање, како би се примена Закона реализовала са што мање 

тумачења и на тај начин допринело већој доследности у његовој примени. Такође, врши се 

промена у организационој структури Пореске управе и регулише се поступак редовне и 

принудне наплате пореза и споредних пореских давања у циљу повећања ефикасности 

редовне и принудне наплате пореза. С тим у вези, између осталог: 

- врши се прецизирање одредаба које регулишу привремено одузимање ПИБ у 

погледу лица који су као оснивачи, односно чланови стекли процентуално занемарљив удео у 

привредним друштвима и не постоји њихова могућност утицаја на пословање таквих 

субјеката, тако да се ПИБ не може доделити предузетнику који има доспеле, а неизмирене 

обавезе по основу јавних прихода, настале у вези са обављањем делатности у другим 

привредним субјектима у којима је истовремено оснивач са уделом већим од 5%, односно ако 

му је привремено одузет ПИБ у складу са ЗПППА; 

- прописује се да Агенција за привредне регистре не може извршити 

регистровање промене података који се односе на оснивача привредног субјекта, ако је нови 

оснивач истовремено оснивач другог привредног субјекта коме је привремено одузет ПИБ у 

складу са овим законом, због незаконитог пословања, односно неизмирене пореске обавезе;  

- прецизирају се подаци које су банке дужне да на захтев Пореске управе доставе 

у електронском облику, и то података о стању и промету на текућим рачунима и штедним 

улозима пореских обвезника – правних лица, предузетника и физичких лица, депозитима 

пореских обвезника - правних лица, односно о бројевима текућих рачуна и штедних улога 

пореских обвезника - физичких лица и називу банака које их воде; 

- у чл. 66. и 85а ЗПППА врши се прецизирање у погледу претходне мере 

обезбеђења наплате пореза, тако да Пореска управа ради обезбеђења наплате пореза поред 

раније установљених забрана може решењем установити и забрану располагања и оптерећења 

на новчаним средствима на пословним рачунима пореског обвезника, новчаним и 

неновчаним потраживањима, забрану располагања и оптерећења средстава на текућим 

рачунима и штедним улозима, у складу са средствима принудне наплате прописаним ЗПППА. 

 

Уз чл. 7. и 18. Закона – у циљу олакшавања комуникације и ефикаснијег поступања по 

захтевима пореских обвезника омогућава се надлежном пореском органу да пореске акте које 

доносе у пореском поступку могу доставити пореским обвезницима у електронском облику. 

С тим у вези, прописује се да се пореском обвезнику порески акт мoже доставити у 

електронском облику преко портала Пореске управе, као и ради информисања пореског 

обвезника преко јединственог електронског сандучића у складу са законом којим се уређује 

електронска управа. Физичком лицу порески акт се доставља у електронском облику, ако се 

исти сагласи са тим начином достављања. 
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Такође, у случају достављања пореског акта у електронском облику исти се сматра 

достављеним даном постављања на портал Пореске управе. 

Порески акт који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе може се 

доставити у електронском облику преко јединственог електронског сандучића у складу са 

законом којим се уређује електронска управа 

Са друге стране, прелазном одредбом се прецизира рок у којем Пореска управа 

преузима послове вођења јединственог информационог система локалних пореских 

администрација прописаним чланом 159. ЗПППА, а почев од 1. јануара 2021. године. 

 

Уз члан 14, члан 15. ст. 3-5. и члан 16. Закона – врши се прецизирање прекршајних 

казни у складу са одредбама прописаним овим законом. 

Такође, прописује се да порески обвезник - правно лице или предузетник који у 

пореској пријави или пореском билансу да нетачне податке што је за последицу имало или 

могло да има утврђивање мањег износа пореза, казниће се за прекршај новчаном казном у 

висини од 30% разлике износа пореза који је утврђен или требао да буде утврђен у складу са 

законом и износа пореза који је утврђен или требао да буде утврђен према подацима из 

пореске пријаве. 

 

Уз члан 19. Закона - Прописује се да овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ. 

 

 

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ЗАКОНА 

 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна финансијска средства 

у буџету Републике Србије.  

 
VI.    ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА O ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И  ПОРЕСКОЈ  

AДМИНИСТРАЦИЈИ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 

Члан 10. 

Порескоправни однос је однос јавног права који обухвата права и обавезе у пореском 

поступку Пореске управе с једне и физичког, односно правног лица, с друге стране, којим се 

уређује: 

1) обавеза плаћања пореза, обавеза обезбеђења пореске обавезе и обавеза плаћања 

споредних пореских давања од стране физичког, односно правног лица и право Пореске управе да 

захтева испуњење ових обавеза; 

2) обавеза физичког, односно правног лица да, у складу са законом, утврди порез, односно, 

по одбитку, наплати порез у име пореског обвезника, води прописано рачуноводство, подноси 

пореске пријаве, доставља Пореској управи тражену документацију и податке, не обавља плаћања 

на начин друкчији од прописаног, дозволи преглед свог пословања службеном лицу Пореске 

управе и друге законом утврђене обавезе чињења, нечињења или трпљења, у циљу благовременог 

и правилног плаћања пореза, као и право Пореске управе да захтева испуњење ових обавеза. 

У порескоправном односу из става 1. овог члана, физичко, односно правно лице има право: 

1) на повраћај више или погрешно плаћеног пореза, односно споредних пореских давања, 

као и на повраћај пореза када је то другим пореским законом предвиђено; 

2) на пореску рефакцију, односно на рефундацију пореза у складу са пореским законом; 

3) да користи порески кредит у односу на пореску обавезу, односно обавезу по основу 

споредних пореских давања; 
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4) да користи више или погрешно плаћени порез односно споредна пореска давања за 

намирење доспелих обавеза по другом основу, путем прекњижавања. 

Ако се лице из става 2. овог члана определи за повраћај више или погрешно плаћеног 

пореза, односно споредних пореских давања, као и за рефакцију, односно рефундацију пореза, 

односно за намирење доспелих обавеза по другом основу путем прекњижавања пореза, Пореска 

управа има обавезу да по захтеву донесе решење без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од 

дана пријема захтева, ако пореским законом није друкчије уређено. 

УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПОВРАЋАЈ ВИШЕ ИЛИ ПОГРЕШНО ПЛАЋЕНОГ ДОПРИНОСА ЗА 

ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК – ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

ПОДНОСИ И РЕШЕЊЕ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО 

ОСИГУРАЊЕ О УТВРЂЕНОМ ПРАВУ НА ПОВРАЋАЈ  ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО И 

ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ. 

Порески кредит је износ за који се умањује пореска обавеза. 

Друга права физичког, односно правног лица и обавезе Пореске управе из порескоправног 

односа уређени су овим законом. 

Ако порески обвезник предаје документ на језику и писму који код пореског органа нису у 

службеној употреби у складу са законом којим се уређују службена употреба језика и писама, 

порески орган ће одредити рок који не може бити краћи од пет дана у којем ће порески обвезник 

доставити оверени превод на српски језик. 

Ако порески обвезник у остављеном року не достави оверени превод из става 6. овог 

члана, сматра се да документ није ни поднет. 

 

Члан 20. 

Пореску обавезу правног лица у ликвидацији испуњава ликвидациони управник из 

новчаних средстава правног лица, укључујући приходе од продаје имовине. 

Пореску обавезу пословне јединице правног лица у ликвидацији непосредно испуњава 

правно лице чији је део та јединица, а ако је у ликвидацији и правно лице, пореску обавезу 

испуњава ликвидациони управник. 

Ако правно лице у ликвидацији нема довољно новчаних средстава да испуни пореску 

обавезу у целости, укључујући и приходе од продаје имовине, преостали порески дуг платиће 

оснивачи, односно чланови правног лица, ако су, у складу са законом, статутом или оснивачким 

актом правног лица солидарно одговорни за обавезе правног лица. 

Испуњење пореске обавезе у случају стечаја пореског обвезника КОЈИ СЕ СПРОВОДИ 

БАНКРОТСТВОМ уређено је законом којим се уређује стечај. 

У СЛУЧАЈУ СТЕЧАЈА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА КОЈИ СЕ СПРОВОДИ 

РЕОРГАНИЗАЦИЈОМ, НАЧИН НАМИРЕЊА ПОРЕСКОГ ПОТРАЖИВАЊА И МЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ НЕ МОГУ БИТИ ПРЕДВИЂЕНИ СУПРОТНО 

ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА И ДРУГИХ ПОРЕСКИХ ПРОПИСА. 

 

Члан 25. 

Порески обвезник, у складу са овим законом, обавезан је да: 

1) у прописаном року поднесе пријаву за регистрацију Пореској управи, осим обвезника за 

чију је регистрацију, односно упис у регистар, надлежна Агенција за привредне регистре и пријави 

све касније измене података у пријави који се не пријављују Агенцији за привредне регистре, 

укључујући и податке о свим пословним просторијама у којима складишти, односно смешта 

добра, као и о просторијама у којима обавља регистровану делатност, осим ако су у складу са овим 

законом и другим прописима ови подаци већ достављени Пореској управи; 

1) У ПРОПИСАНОМ РОКУ ПОДНЕСЕ ПРИЈАВУ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ПОРЕСКОЈ 

УПРАВИ, ОСИМ ОБВЕЗНИКА ЗА ЧИЈУ ЈЕ РЕГИСТРАЦИЈУ, ОДНОСНО УПИС У РЕГИСТАР, 

НАДЛЕЖНА АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ И ПРИЈАВИ СВЕ КАСНИЈЕ ИЗМЕНЕ 

ПОДАТАКА У ПРИЈАВИ КОЈИ СЕ НЕ ПРИЈАВЉУЈУ АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ, 

УКЉУЧУЈУЋИ И ПОДАТКЕ О СВИМ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИМА И ПОСЛОВНИМ 

ПРОСТОРИЈАМА У КОЈИМА СКЛАДИШТИ, ОДНОСНО СМЕШТА ДОБРА, КАО И О 
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ПРОСТОРИМА И ПРОСТОРИЈАМА У КОЈИМА ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ КОЈУ ПРИЈАВЉУЈЕ 

ПОРЕСКОЈ УПРАВИ; 

2) поднесе пореску пријаву Пореској управи на прописаном обрасцу, у року и на начин 

уређен пореским прописима; 

3) поднесе документацију и пружи информације које захтева Пореска управа, у складу са 

пореским прописима; 

4) води прописане пословне књиге и евиденције ради опорезивања; 

5) у законским роковима тачно обрачунава порез, када је по закону дужан да то сам чини; 

 6) плаћа порез на начин, под условима и у року прописаном законом; 

7) не омета и не спречава службена лица која учествују у пореском поступку у обављању 

законом утврђене дужности; 

8) обавести Пореску управу о отварању или затварању рачуна код банке, друге 

финансијске организације, поштанске штедионице или друге организације која обавља платни 

промет (у даљем тексту: банка) у Аутономној покрајини Косово и Метохија или у иностранству - у 

року од 15 дана од дана отварања, односно затварања рачуна; 

9) буде присутан током пореске контроле; 

10) извршава друге обавезе утврђене овим законом и другим пореским законима. 

Обавеза подношења пореских пријава из става 1. тачка 2) овог члана, односи се и на 

ликвидационог, односно стечајног управника, који је дужан да у поступку ликвидације, односно 

стечаја подноси пореске пријаве у складу са пореским прописима, укључујући и пореску пријаву 

за порески период за који је рок за подношење пријаве датум после датума отварања поступка 

ликвидације, односно стечаја. 

АКТ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ПОСТУПАК, НАЧИН, РОКОВИ, САДРЖАЈ И ОБЛИК 

ПРИЈАВЕ КОЈОМ ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ПРИЈАВЉУЈЕ ПОСЛОВНИ ПРОСТОР И ПОСЛОВНЕ 

ПРОСТОРИЈЕ, ОДНОСНО ПРОСТОР И ПРОСТОРИЈЕ  ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 1) ОВОГ ЧЛАНА, 

ДОНОСИ МИНИСТАР, НА ПРЕДЛОГ ДИРЕКТОРА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ. 

 

 

Члан 26. 

У циљу идентификације пореских обвезника, Пореска управа додељује физичким лицима, 

предузетницима, правним лицима и сталним пословним јединицама нерезидентног правног лица 

ПИБ. 

Не може се доделити ПИБ: 

1) правном лицу чији оснивач, ОДНОСНО ЧЛАН (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ОСНИВАЧ) - 

правно лице, предузетник или физичко лице има доспеле, а неизмерене НЕИЗМИРЕНЕ обавезе по 

основу јавних прихода настале у вези са обављањем делатности, односно ако је правном лицу или 

предузетнику привремено одузет ПИБ у складу са овим законом. Не може се доделити ПИБ ни 

правном лицу чији је оснивач - правно лице, предузетник или физичко лице истовремено оснивач 

лица коме је привремено одузет ПИБ, у складу са овим законом; 

2) правном лицу чији је оснивач физичко лице које је истовремено оснивач и другог 

привредног субјекта који има неизмирених обавеза по основу јавних прихода у вези са обављањем 

делатности; 

3) правном лицу насталом статусном променом издвајања уз оснивање, односно 

мешовитог издвајања у складу са законом којим се уређују привредна друштва, ако правно лице 

које је предмет поделе има неизмерене НЕИЗМИРЕНЕ обавезе по основу јавних прихода, односно 

ако му је привремено одузет ПИБ у складу са овим законом; 

4) предузетнику који има доспеле, а неизмирене обавезе по основу јавних прихода, настале 

у вези са обављањем делатности У ДРУГИМ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У КОЈИМА ЈЕ 

ИСТОВРЕМЕНО ОСНИВАЧ СА УДЕЛОМ ВЕЋИМ ОД 5%, односно ако му је привремено одузет 

ПИБ у складу са овим законом. 

Изузетно од става 2. овог члана, Пореска управа доделиће ПИБ ако су доспеле а 

неизмирене обавезе по основу јавних прихода до 100.000 динара и уколико ове обавезе буду 
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измирене у року од осам дана од дана подношења захтева за доделу ПИБ, односно у том року буде 

пружена неопозива банкарска гаранција или меница авалирана од стране пословне банке. 

Правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију регистрацију је надлежна 

Агенција за привредне регистре, ПИБ се додељује преко те Агенције, у року прописаном законом 

којим се уређује регистрација привредних субјеката. Лицима за чију регистрацију је надлежан 

орган јединица локалне самоуправе, ПИБ се додељује преко тог органа, у року прописаном 

законом. 

За субјекте из става 4. овог члана регистрациона пријава за доделу ПИБ подноси се преко 

Агенције за привредне регистре, у оквиру регистрационе пријаве оснивања, односно преко другог 

надлежног органа у складу са законом. 

Приликом одлучивања по захтеву за доделу ПИБ из става 4. овог члана неће се утврђивати 

постојање сметњи за доделу ПИБ из става 2. овог члана. АКО ЈЕ ПРЕДУЗЕТНИК ИЛИ ФИЗИЧКО 

ЛИЦЕ ОСНИВАЧ ЗАДРУГЕ, ФОНДА, ФОНДАЦИЈЕ, УДРУЖЕЊА, ОДНОСНО ПРАВНОГ 

ЛИЦА СА УДЕЛОМ МАЊИМ ОД 5%, КАО И АКО ЈЕ ОСНИВАЧ ПРАВНОГ ЛИЦА 

ИСТОВРЕМЕНО ОСНИВАЧ ЗАДРУГЕ, ФОНДА, ФОНДАЦИЈЕ, УДРУЖЕЊА, ОДНОСНО 

ПРАВНОГ ЛИЦА СА УДЕЛОМ МАЊИМ ОД 5%, ПОРЕСКА УПРАВА ДОДЕЛИЋЕ ПИБ БЕЗ 

УТВРЂИВАЊА ДОСПЕЛИХ А НЕИЗМИРЕНИХ ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ 

ПРИХОДА ТИХ ЛИЦА. 

Уколико Пореска управа у року из става 4. овог члана, на основу података из своје 

евиденције и евиденције других надлежних органа утврди да пријава садржи податке који нису 

веродостојни или су против оснивача субјекта из тог става изречене заштитне мере, односно мере 

безбедности забране вршења делатности у прекршајном или кривичном поступку, донеће у том 

року решење о одбијању захтева за доделу ПИБ. 

Ако Пореска управа у поступку контроле, односно у поступку провере на основу података 

из службене евиденције, утврди да су у време доделе ПИБ постојале сметње за доделу ПИБ из ст. 

2. и 7. овог члана, Пореска управа ће решењем привремено одузети додељени ПИБ - до отклањања 

тих сметњи, а примерак решења доставиће банци и организацији надлежној за принудну наплату 

из новчаних средстава на рачуну обвезника. 

Министар, у споразуму са министром надлежним за послове привреде, ближе ће уредити 

садржину регистрационе пријаве из става 5. овог члана, као и рок, начин и поступак одлучивања 

по захтеву за доделу ПИБ субјектима из става 4. овог члана. 

У свему осталом што није уређено одредбама овог члана у погледу доделе и одузимања 

ПИБ субјектима из става 4. овог члана, примењиваће се одредбе овог закона којим је уређена 

додела и одузимање ПИБ осталим субјектима. 

ПИБ је јединствени и једини број физичког лица, предузетника и правног лица за све јавне 

приходе и задржава се до престанка постојања, односно смрти тог лица. 

ПИБ се користи у пореском поступку и обавезно се уноси у: 

1) акт који порески обвезник подноси Пореској управи, организацијама обавезног 

социјалног осигурања, другим државним органима и организацијама и органима територијалне 

аутономије и локалне самоуправе; 

2) акт који Пореска управа доставља пореском обвезнику; 

3) документ којим порески обвезник плаћа порез и споредна пореска давања; 

4) налог којим се банци налаже плаћање пореза и споредних пореских давања; 

5) акт који порески обвезник подноси органима и организацијама надлежним за вођење 

регистра и рачуна, у смислу чл. 29. и 30. овог закона. 

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 и организацији надлежној за принудну наплату из новчаних средстава на рачуну обвезника. 

Пореска управа решењем одузима додељени ПИБ и у случајевима када је пореском обвезнику 
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наложена забрана располагања новчаним средствима преко рачуна пореског обвезника отвореног 

код банке сходно чл. 66. и 87. овог закона и када та забрана траје дуже од годину дана. 

У случају из става 13. овог члана, као и у другим случајевима одузимања ПИБ, банка је 

дужна да обустави извршење налога пореског обвезника за пренос средстава са рачуна обвезника 

од момента пријема решења, осим у сврху измиривања обавеза по основу пореза и споредних 

пореских давања. 

При оснивању привредних субјеката у поступку статусне промене код које привредни 

субјект наставља да постоји примењују се одредбе ст. 2. и 3. овог члана. 

ПИБ су дужни да користе и органи и организације који, у складу са прописом, воде 

евиденцију о правним и физичким лицима и на основу те евиденције издају јавне исправе. 

Министар је овлашћен да пропише и друге акте од значаја за порески поступак у које се 

уноси ПИБ. 

У случају из става 13. овог члана, пореским обвезницима према којима је отворен поступак 

стечаја, на захтев стечајног судије Пореска управа може вратити привремено одузети ПИБ, за 

време трајања поступка стечаја. 

 

Члан 29. 

Агенција за привредне регистре доставља обавештење Пореској управи о извршеном упису 

у Регистар привредних субјеката (оснивање, повезивање и престанак привредног субјекта, 

статусне промене и промене облика организовања тог субјекта, подаци о привредном субјекту од 

значаја за правни промет, подаци у вези са стечајним поступком и други подаци одређени 

законом), као и о сваком другом решењу којим се врше промене оснивача, облика организовања, 

назива, делатности, висине основног улога и места седишта, или којим се врши било која друга 

промена од значаја за утврђивање пореза. 

Суд, орган локалне самоуправе, адвокатска комора, професионална удружења, као и други 

орган или организација надлежни за упис у одговарајући регистар лица која обављају одређену 

делатност дужни су да, у року од пет дана од дана извршеног уписа, Пореској управи доставе 

обавештење о упису, поништавању уписа и брисању из регистра, као и о сваком другом решењу 

којим се врши промена од значаја за утврђивање пореза. 

Орган који води евиденције о месту пребивалишта, односно боравишта физичког лица, 

дужан је да у року од пет дана од дана пријаве или ођаве пребивалишта, односно боравишта 

достави податке Пореској управи о: јединственом матичном броју грађана, евиденционом броју за 

странце, имену, презимену, шифри општине пребивалишта, односно боравишта, адреси 

пребивалишта, односно боравишта, месту рођења и статусу лица. 

Орган који води евиденције о рођењу или смрти физичког лица, дужан је да у року од пет 

дана од дана евиденције рођења или смрти, односно проглашења несталог лица за умрло, о томе 

достави податке Пореској управи. 

Подаци из ст. 1-4. овог члана достављају се у електронском облику. 

Поступак достављања података из става 3. овог члана споразумно ће ближе уредити 

министар надлежан за послове финансија и министар надлежан за унутрашње послове. 

Орган, организација или друго лице надлежно за упис у прописани регистар лица која 

обављају делатност не може брисати лице из прописаног регистра без доказа о престанку пореских 

обавеза, односно брисању из евиденције прописане пореским законом који издаје надлежни 

порески орган, не старијег од пет дана у моменту подношења захтева за брисање из прописаног 

регистра. 

Орган, организација или друго лице надлежно за упис у прописани регистар лица која 

обављају делатност, може брисати пореског обвезника предузетника из прописаног регистра, под 

условима прописаним у ставу 7. овог члана, па и у случају непостојања доказа о престанку обавеза 

по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање уколико су та лица стекла право на 

пензију сходно одредбама закона којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање. 

Агенција за привредне регистре не може извршити брисање привредног субјекта из 

прописаног регистра, регистровати статусне промене и вршити промене података који се односе 

на оснивача, односно члана, назив, седиште, улог и облик организовања, прекид или друге 
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промене података у вези обављања делатности предузетника, у периоду од добијања обавештења 

Пореске управе да ће се код привредног субјекта вршити пореска контрола, укључујући и радње 

Пореске полиције у циљу откривања пореских кривичних дела, до добијања обавештења да је 

пореска контрола завршена, односно окончане радње Пореске полиције, као и у периоду од 

добијања обавештења да је привредном субјекту, у складу са овим законом, привремено одузет 

ПИБ, до добијања обавештења да је том субјекту враћен ПИБ. Агенција за привредне регистре 

може вршити промене података у вези обављања делатности предузетника у случајевима 

одређивања, односно промене пословође предузетника, у складу са законом. 

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ НЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ РЕГИСТРОВАЊЕ 

ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ОСНИВАЧА ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА, АКО 

ЈЕ НОВИ ОСНИВАЧ ИСТОВРЕМЕНО ОСНИВАЧ ДРУГОГ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА КОМЕ ЈЕ 

ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТ ПИБ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, ЗБОГ НЕЗАКОНИТОГ 

ПОСЛОВАЊА, ОДНОСНО НЕИЗМИРЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ. 

Акт којим се уређују начин и поступак достављања и садржина обавештења из става 9. 

овог члана доноси министар, на предлог директора Пореске управе. 

У погледу заштите података о личности Пореска управа дужна је да поступа на исти начин 

као и орган који јој је те податке доставио, односно у складу са законом којим се уређује заштита 

података о личности. 

 

Члан 30б 

Банка је дужна да Пореској управи достави у електронском облику податке о: 

 1) извршеним платним налозима за исплату, односно налозима за пренос по исплатиоцима 

прихода и шифрама плаћања до 5-ог у месецу за претходни месец; 

2) уплаћеним новчаним средствима на девизне рачуне физичких лица, у року од 30 дана од 

дана уплате; 

3) о уплатама на рачун обвезника пореза на доходак грађана по основу прихода од 

самосталних делатности у календарском месецу, у року од 15 дана по истеку календарског месеца. 

БАНКА ЈЕ ДУЖНА ДА НА ЗАХТЕВ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ И У РАЗУМНОМ РОКУ КОЈИ 

ОНА ОДРЕДИ, У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ДОСТАВИ ПОДАТКЕ  О СТАЊУ И ПРОМЕТУ 

НА ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА И ШТЕДНИМ УЛОЗИМА ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА – ПРАВНИХ 

ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКА И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА, ДЕПОЗИТИМА ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА - 

ПРАВНИХ ЛИЦА, ОДНОСНО О БРОЈЕВИМА ТЕКУЋИХ РАЧУНА И ШТЕДНИХ УЛОГА 

ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА - ФИЗИЧКИХ ЛИЦА И НАЗИВУ БАНАКА КОЈЕ ИХ ВОДЕ. 

Врсте шифри плаћања за које се достављају подаци из става 1. тачка 1) овог члана и начин 

и поступак достављања података из става 1. овог члана ближе уређује министар. 

У погледу заштите података о личности Пореска управа дужна је да поступа на исти начин 

као и орган који јој је те податке доставио, односно у складу са законом којим се уређује заштита 

података о личности. 

 

Члан 36. 

Порески акт из члана 34. овог закона, доставља се пореском обвезнику слањем 

препоручене пошиљке, обичне пошиљке или преко службеног лица пореског органа, односно на 

адресу електронске поште пореског обвезника, на начин прописан овим законом.  

ПОРЕСКИ АКТ ИЗ ЧЛАНА 34. ОВОГ ЗАКОНА, КАО И АКТА ИЗ ЧЛАНА 2А ОВОГ 

ЗАКОНА ДОСТАВЉАЈУ СЕ ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ СЛАЊЕМ ПРЕПОРУЧЕНЕ ПОШИЉКЕ, 

ОБИЧНЕ ПОШИЉКЕ ИЛИ ПРЕКО СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА ПОРЕСКОГ ОРГАНА, ОДНОСНО НА 

АДРЕСУ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА, ПРЕКО ПОРТАЛА  ПОРЕСКЕ 

УПРАВЕ, НА НАЧИН ПРОПИСАН ОВИМ ЗАКОНОМ, ОДНОСНО ПРЕКО ЈЕДИНСТВЕНОГ 

ЕЛЕКТРОНСКОГ САНДУЧИЋА. 

Порески акт сматра се достављеним пореском обвезнику када се уручи пореском 

обвезнику, његовом законском заступнику, његовом пуномоћнику, његовом пореском 

пуномоћнику или његовом заступнику по службеној дужности. 
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Ако се достављање пореског акта врши слањем препоручене пошиљке, порески акт сматра 

се достављеним даном уручења, а ако уручење није било могуће, порески акт сматра се 

достављеним 15-ог дана од дана предаје пореског акта пошти. 

Ако се достављање пореског акта врши слањем обичне пошиљке, порески акт сматра се 

достављеним по истеку рока од 15 дана од дана предаје пореског акта пошти. 

Достављање пореског акта пореском обвезнику - правном лицу и предузетнику врши се на 

адресу његовог седишта уписану у прописаном регистру, односно на посебну адресу за пријем 

поште која је регистрована код Агенције за привредне регистре. 

Достављање пореског акта пореском обвезнику - физичком лицу врши се на адресу 

његовог пребивалишта, односно боравишта. 

Ако је порески обвезник правно лице, порески акт сматра се достављеним и када се уручи 

одговорном лицу, односно лицу запосленом код правног лица. 

Ако је порески обвезник физичко лице, укључујући и предузетника, порески акт сматра се 

достављеним и када се уручи пунолетном члану његовог домаћинства у смислу закона којим се 

уређује порез на доходак грађана, односно лицу запосленом код предузетника. 

Достављање се, у смислу овог закона, сматра уредним и када лица из ст. 7. и 8. овог члана 

одбију да приме порески акт или одбију да потпишу пријем пореског акта, ако лице које врши 

достављање о томе сачини службену белешку. 

Порески акт може се доставити и електронском поштом ако се порески обвезник сагласи 

са тим начином достављања, на адресу електронске поште пореског обвезника унету у пријаву за 

регистрацију или у последњу пореску пријаву, у складу са овим законом. 

ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ ПОРЕСКИ АКТ СЕ МOЖЕ ДОСТАВИТИ У 

ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ПРЕКО ПОРТАЛА  ПОРЕСКЕ УПРАВЕ, КАО И РАДИ 

ИНФОРМИСАЊА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА ПРЕКО ЈЕДИНСТВЕНОГ ЕЛЕКТРОНСКОГ 

САНДУЧИЋА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА. 

ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ ПОРЕСКИ АКТ СЕ ДОСТАВЉА У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ, 

АКО СЕ ИСТИ САГЛАСИ СА ТИМ НАЧИНОМ ДОСТАВЉАЊА. 

У СЛУЧАЈУ ДОСТАВЉАЊА ПОРЕСКОГ АКТА У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ИСТИ 

СЕ СМАТРА ДОСТАВЉЕНИМ ДАНОМ ПОСТАВЉАЊА НА ПОРТАЛ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ. 

ПОРЕСКИ АКТ КОЈИ ДОНОСИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ МОЖЕ СЕ ДОСТАВИТИ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ПРЕКО 

ЈЕДИНСТВЕНОГ ЕЛЕКТРОНСКОГ САНДУЧИЋА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ 

УРЕЂУЈЕ ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА. 

Одредбе овог члана сходно се примењују и на достављање пореског акта другом учеснику 

у пореском поступку. 

Пореска управа одређује начин достављања аката из ст. 1-9.  СТ. 1-12. овог члана. 

Поступање са електронским документима обавља се у складу са законом којим се уређује 

електронски документ, односно законом којим се уређује електронска управа. 

 

Члан 43. 

Чињенице у пореском поступку утврђују се на основу доказа. 

Као доказ у пореском поступку могу се употребити пореска пријава, порески биланс, 

пословне књиге и евиденције, рачуноводствени искази, пословна документација и друге исправе и 

информације којима располаже Пореска управа, прикупљене од пореског обвезника или трећих 

лица, исказ сведока, налаз вештака, увиђај и свако друго средство којим се чињенице могу 

утврдити. 

Утврђивање чињеница у поступку пореске контроле врши се и према одредбама чл. 116-

139.  ЧЛ. 117-139. овог закона. 

 

Члан 66. 

Ради обезбеђења наплате пореза који није доспео за наплату или који није утврђен, али је 

покренут поступак утврђивања или контроле, а постоји опасност да порески обвезник осујети, 
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онемогући, односно учини неефикасном његову наплату, Пореска управа може решењем 

установити привремене мере за обезбеђење наплате. 

Решење из става 1. овог члана садржи и образложење због чега Пореска управа сматра да 

постоји опасност да порески обвезник осујети, односно онемогући наплату недоспелог пореза, а 

исто се истовремено доставља пореском обвезнику и надлежним регистрима, чиме постаје 

извршно. 

Привремене мере су, у смислу овог закона, заложна права на покретним стварима, 

непокретностима, новчаним средствима и потраживањима пореског дужника. 

Поступак установљавања заложних права из става 3. овог члана спроводи се сходном 

применом члана 87. овог закона. 

Привремене мере трају до наплате пореза ради чијег су обезбеђења установљене или до 

момента када порески обвезник пружи одговарајуће обезбеђење пореске обавезе, у смислу члана 

74. став 2. овог закона. 

Када је, ради обезбеђења наплате пореза и споредних пореских давања из става 1. овог 

члана, установљена привремена мера забране преноса новчаних средстава преко рачуна пореског 

обвезника и уписана у регистру блокираних рачуна који води надлежна организација, банка је 

дужна да порез и споредна пореска давања по том основу, на основу пореског решења пренесе са 

рачуна пореског обвезника, до висине расположивих средстава на том рачуну, на прописани 

уплатни рачун јавних прихода. 

Ради обезбеђења наплате пореза Пореска управа може решењем установити претходну 

меру обезбеђења наплате пореза, и то: ЗАБРАНУ РАСПОЛАГАЊА И ОПТЕРЕЋЕЊА НА 

НОВЧАНИМ СРЕДСТВИМА НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА, 

НОВЧАНИМ И НЕНОВЧАНИМ ПОТРАЖИВАЊИМА, ЗАБРАНУ РАСПОЛАГАЊА И 

ОПТЕРЕЋЕЊА СРЕДСТАВА НА ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА И ШТЕДНИМ УЛОЗИМА, забрану 

располагања, отуђења и оптерећења покретних ствари, забрану располагања, отуђења и 

оптерећења непокретности или стварних права на непокретности уписаних у јавну књигу. 

Решење о установљавању претходне мере обезбеђења наплате пореза истовремено се 

доставља пореском обвезнику и надлежним регистрима, чиме постаје извршно. 

Претходна мера обезбеђења наплате пореза траје до уписа заложног права у регистар 

покретних ствари, односно регистар непокретности, односно до наплате пореза у целости. 

Против решења из ст. 1. и 7. овог члана порески обвезник може изјавити жалбу. 

Жалба из става 10. овог члана не одлаже извршење. 

 

Члан 85а 

Ради обезбеђења наплате пореза који је доспео за наплату, Пореска управа може решењем 

установити претходну меру обезбеђења наплате пореза, и то: забрану располагања новчаним 

средствима, ЗАБРАНУ РАСПОЛАГАЊА И ОПТЕРЕЋЕЊА НА НОВЧАНИМ СРЕДСТВИМА НА 

ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА, НОВЧАНИМ И НЕНОВЧАНИМ 

ПОТРАЖИВАЊИМА, ЗАБРАНУ РАСПОЛАГАЊА И ОПТЕРЕЋЕЊА СРЕДСТАВА НА 

ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА И ШТЕДНИМ УЛОЗИМА, забрану располагања, отуђења и оптерећења 

покретних ствари, забрану располагања, отуђења и оптерећења непокретности или стварних права 

на непокретности уписаних у јавну књигу, као и забрану извршења од стране трећих лица. 

Решење о установљавању претходне мере обезбеђења наплате пореза истовремено се 

доставља пореском обвезнику и надлежним регистрима, чиме постаје извршно. 

Претходна мера обезбеђења наплате пореза траје до доношења решења о принудној 

наплати из новчаних средства пореског обвезника и уписа у регистар блокираних рачуна који води 

надлежна организација, уписа заложног права у регистар покретних ствари, односно регистар 

непокретности, односно до наплате пореза у целости. 

Против решења из става 1. овог члана порески обвезник може изјавити жалбу, која не 

одлаже извршење. 

 

Члан 124 
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Налог за теренску ПОРЕСКУ контролу, односно позив из члана 123. став 3. овог закона, 

Пореска управа доставља пореском обвезнику, на начин из члана 36. овог закона, непосредно пре 

почетка контроле. 

У случају из члана 118. став 3. овог закона, контроле евидентирања промета преко 

фискалних каса, контроле у вези радног ангажовања лица, контроле отпремања и допремања 

производа у акцизна складишта, поступак пореске контроле врши се без достављања налога, 

односно позива за пореску контролу пореском обвезнику. 

Порески инспектор је дужан да покаже службену легитимацију пореском обвезнику. 

Пореска управа може да одложи почетак спровођења пореске контроле ако порески 

обвезник поднесе усмени приговор одмах по пријему налога из става 1. овог члана, наводећи 

разлоге за одлагање контроле, с тим што је у року од 24 часа од пријема налога дужан да достави 

приговор у писменом облику Пореској управи. 

Ако порески инспектор оцени да је усмени приговор изјављен да би се ометала пореска 

контрола, отпочеће поступак контроле и навести у записнику разлоге на основу којих је донео 

такву одлуку. 

По приговору из става 4. овог члана, Пореска управа доноси закључак против којег није 

допуштен правни лек. 

 

Члан 167а 

Директор Пореске управе има заменика директора, који за свој рад одговара директору. 

Заменик директора помаже директору у оквиру овлашћења која му он одреди. 

Основна плата заменика директора одређује се множењем коефицијента 7,11, који је 

утврђен за ИИИ групу положаја - у коју се сврстава и положај заменика директора Пореске управе, 

са основицом за обрачун и исплату плате, која се за државне службенике и намештенике утврђује 

за сваку буџетску годину законом којим се уређује буџет Републике Србије, а накнаде и друга 

примања заменика директора утврђују се у складу са законом којим се уређују плате државних 

службеника и намештеника. 

Заменика директора поставља Влада, на период од пет година, на предлог министра, према 

закону којим се уређује положај државних службеника. 

 

Члан 176а 

Ко складишти, односно смешта добра или дозволи складиштење, односно смештање 

добара за која не поседује прописану документацију о пореклу, казниће се затвором од три месеца 

до три године и новчаном казном. 

Казном из става 1. овог члана, казниће се и ко складишти, односно смешта добра у 

ПРОСТОРИМА И просторијама о којима није обавестио Пореску управу. 

За кривично дело из ст. 1. и 2. овог члана одговорном лицу у правном лицу и предузетнику 

изриче се и мера безбедности забране вршења позива, делатности или дужности у трајању од једне 

до пет година. 

Роба из ст. 1. и 2. овог члана одузеће се. 

 

Члан 178. 

Ако је износ пореза утврђен у пореској пријави мањи од износа који је требало утврдити у 

складу са законом, порески обвезник - правно лице или предузетник казниће се за прекршај 

новчаном казном у висини од 30% разлике ова два износа. 

Порески обвезник - правно лице или предузетник који у пореској пријави ИЛИ 

ПОРЕСКОМ БИЛАНСУ да нетачне податке што је за последицу имало или могло да има 

утврђивање мањег износа пореза, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 30% 

разлике износа пореза који је утврђен или требао да буде утврђен у складу са законом и износа 

пореза који је утврђен или требао да буде утврђен према подацима из пореске пријаве. 

За прекршај из ст. 1. и 2. овог члана, казниће се правно лице новчаном казном најмање у 

износу од 200.000 динара, а предузетник најмање у износу од 100.000 динара. 
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За прекршај из ст. 1. и 2. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном од 10.000 до 100.000 динара. 

Ако разлика из ст. 1. и 2. овог члана износи до 5% износа који је утврђен или је требало да 

буде утврђен, порески обвезник - правно лице казниће се новчаном казном у висини од 100.000 

динара, порески обвезник - предузетник новчаном казном у висини од 50.000 динара, а одговорно 

лице у правном лицу новчаном казном у висини од 10.000 динара. 

Применом одредаба ст. 1. и 2. овог члана не може се утврдити новчана казна у износу 

вишем од највишег износа новчане казне прописане законом којим се уређују прекршаји. 

 

Члан 179. 

Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 

1) не поднесе, или не поднесе у прописаном року пријаву за регистрацију (члан 25. тачка 

1), члан 27. и члан 28. став 7); 

1а) не достави Пореској управи податак о свим  пословним просторијама у којима 

складишти, односно смешта добра, као и о просторијама у којима обавља регистровану делатност, 

осим ако су у складу са овим законом и другим прописима ови подаци већ достављени Пореској 

управи (члан 25. став 1. тачка 1); 

1А) НЕ ДОСТАВИ ПОРЕСКОЈ УПРАВИ ПОДАТАК О СВИМ ПОСЛОВНИМ 

ПРОСТОРИМА И ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА У КОЈИМА СКЛАДИШТИ, ОДНОСНО 

СМЕШТА ДОБРА, КАО И О ПРОСТОРИМА И ПРОСТОРИЈАМА У КОЈИМА ОБАВЉА 

ДЕЛАТНОСТ КОЈУ ПРИЈАВЉУЈЕ ПОРЕСКОЈ УПРАВИ (ЧЛАН 25. СТАВ 1. ТАЧКА 1); 

2) на захтев Пореске управе не достави, или не достави у одређеном року, пословне књиге 

и евиденције које са њим повезана нерезидентна лица воде у иностранству или Аутономној 

покрајини Косово и Метохија, односно оверене преписе или оверене преводе тих књига и 

евиденција (члан 37. ст. 3-5); 

2а) на захтев Пореске управе не обезбеде извод података из својих електронски вођених 

пословних књига и евиденција, приступ и увид у податке у својим електронско вођеним 

пословним књигама и евиденцијама, приступ и увид у софтверску и хардверску опрему, као и базу 

података који се користе у оквиру система за електронско вођење пословних књига и евиденција 

(члан 37а став 1); 

2б) пореску пријаву не подносе у електронском облику (члан 38. став 8); 

2в) (брисана) 

3) у појединачној пореској пријави наведе нетачне податке (члан 41); 

3а) лицу за које је платио порез по одбитку не изда потврду најкасније до 31. јануара 

године која следи години у којој је плаћен порез по одбитку, која садржи податке о плаћеном 

порезу по одбитку (члан 41. став 11); 

4) на захтев Пореске управе не достави, или не достави на означено место на увид и 

проверу пословне књиге и евиденције, пословну документацију и друге исправе (члан 25. тачка 3) 

и члан 44); 

5) не допусти да се обави увиђај на ствари, просторији или земљишту, односно да се кроз 

њих или преко њих пређе ради увиђаја (чл. 49. и 50); 

6) омета спровођење принудне наплате, или ако се не удаљи са места на којем се спроводи 

принудна наплата и настави њено ометање, или ако одбије да ствари које поседује учини 

доступним за потребе спровођења принудне наплате (члан 89. став 7. и члан 90. став 3); 

6а) ако не поступи по налогу из решења из члана 96а став 2. овог закона, односно ако у 

прописаном року не обавести надлежни порески орган о променама које могу утицати на 

извршење решења из члана 96а став 2. овог закона (члан 96а ст. 3. и 4); 

7) на захтев пореских извршитеља не преда ствар пореског обвезника која се код њега 

налази, а не плати пореску обавезу пореског обвезника уместо предаје ствари (члан 103. став 1); 

8) онемогућава пореском инспектору, односно пореском извршитељу да уђе на земљиште 

и у просторије у којима обавља делатност, а по одобрењу суда и у стан ради подвргавања 

контроли, односно спровођења принудне наплате (члан 25. тачка 7) и члан 125. став 5); 
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9) код њега запослено лице омета овлашћеног службеника Пореске управе - пореског 

инспектора да привремено запечати пословни или складишни простор у поступку пореске 

контроле, да обави принудну наплату или другу законом утврђену дужност (члан 126. став 2); 

10) на захтев Пореске управе, односно пореског инспектора, не поднесе документацију, 

или не пружи информације и обавештења, или не да изјаве које су од утицаја на утврђивање 

чињеничног стања битног за опорезивање (члан 25. тачка 3) и члан 127. став 1); 

11) пореском инспектору у поступку пореске контроле не омогући увид у стање робе, 

односно у пословне књиге, евиденције и другу документацију или исправе, или ако то у његово 

име не учини од њега одређено или код њега запослено лице или друго лице (члан 127. ст. 2, 3. и 

7); 

12) код њега запослено лице онемогућава пореског инспектора у спровођењу мере 

одузимања робе или одузимања документације у току пореске контроле (члан 130.); 

13) отуђи ствари за које је порески инспектор изрекао меру привремене забране отуђења 

(члан 132. став 3. тачка 5); 

14) у поступку прикупљања обавештења не поступи по захтеву Пореске полиције (члан 

135. став 3). 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном од 10.000 до 100.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 50.000 до 

500.000 динара. 

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 

1) не обавести, или не обавести у прописаном року Пореску управу о лицу које је, као 

нерезидент, опуномоћило за извршавање послова у вези са пореским обавезама (члан 14. став 2); 

2) не обавести, или не обавести у прописаном року Пореску управу о отварању или 

затварању рачуна код банке у Аутономној покрајини Косово и Метохија или у иностранству (члан 

25. тачка 8); 

3) за податке које обрађује средствима за аутоматску обраду података не обезбеди, на 

захтев Пореске управе, извод података на медију који Пореска управа назначи, или ако Пореској 

управи не омогући потпуни увид у рачуноводствени систем кроз документацију, а када је 

неопходно и кроз приступ хардверу и софтверу (члан 37. став 6); 

4) се, на захтев Пореске управе, не одазове на позив ради појашњења, или не пружи 

расположиве информације, као и податке од значаја за предузимање активности из делокруга 

надлежности Пореске управе (члан 45. и члан 47. став 2); 

5) не поступи по решењу о принудној наплати из неновчаног потраживања пореског 

обвезника и Пореској управи не преда ствари које дугује пореском обвезнику (члан 97. став 2); 

6) Пореској управи не достави или не достави у прописаном року податке о хартијама од 

вредности пореског обвезника које код себе чува, са проценом њихове вредности, или ако у 

прописаном року не прода те хартије од вредности или их не прода под најбољим условима на 

тржишту, или ако остварена средства по одбитку прописане провизије и трошкова не уплати на 

рачун Пореске управе (члан 98. ст. 3-5); 

7) ствар обухваћену излучном тужбом која му је остављена на чување не сачува у 

непромењеном стању до окончања спора по излучној тужби (члан 102. став 4); 

8) не изврши или не изврши у прописаном року решење о принудној наплати на заради и 

другим сталним новчаним примањима пореског обвезника, односно ако не изврши решење о 

наплати пореског дуга обвезника из сопствених средстава у складу са законом (члан 189. ст. 8. и 

9). 

За прекршај из става 4. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном од 10.000 до 50.000 динара. 

За прекршај из става 4. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 25.000 до 

250.000 динара. 

Новчаном казном од 100.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 

1) Пореској управи не пријави све касније измене података у пријави за регистрацију, 

односно упис у регистар, укључујући и податак о свим пословним просторијама у којима 



15 
 

складишти, односно смешта добра, као и о просторијама у којима обавља регистровану делатност, 

осим ако су у складу са овим законом и другим прописима ови подаци већ достављени Пореској 

управи или ако пријави нетачне измене података (члан 25. тачка 1); 

1) ПОРЕСКОЈ УПРАВИ НЕ ПРИЈАВИ СВЕ КАСНИЈЕ ИЗМЕНЕ ПОДАТАКА У 

ПРИЈАВИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ, ОДНОСНО УПИС У РЕГИСТАР, УКЉУЧУЈУЋИ И ПОДАТАК 

О СВИМ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИМА И ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА У КОЈИМА 

СКЛАДИШТИ, ОДНОСНО СМЕШТА ДОБРА, КАО И О ПРОСТОРИМА И ПРОСТОРИЈАМА У 

КОЈИМА ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ КОЈУ ПРИЈАВЉУЈЕ ПОРЕСКОЈ УПРАВИ  (ЧЛАН 25. СТАВ 

1. ТАЧКА 1); 

2) приликом подношења пореске пријаве или другог прописаног акта на прописаном месту 

не унесе свој ПИБ (члан 26. став 12); 

3) у пореску пријаву не унесе ПИБ пореског саветника, или је поднесе непотписану од тог 

лица, ако је то лице припремило пријаву или њен део (члан 38. став 4); 

4) не поступи по налогу Пореске управе да учествује у поступку пореске контроле или да 

пружи тражена објашњења (члан 25. тачка 9); 

5) не стави на располагање одговарајуће место за рад пореских инспектора у поступку 

пореске контроле (члан 125. ст. 2. и 3); 

6) не буде присутан током пореске контроле, или одбије да учествује у поступку пореске 

контроле, у складу са овим законом (члан 25. тачка 9) и члан 127). 

За прекршај из става 7. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном од 10.000 до 20.000 динара. 

За прекршај из става 7. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 15.000 до 

150.000 динара. 

Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај орган, 

организација или друго лице надлежно за упис у прописани регистар лица која обављају делатност 

ако изврши брисање лица без доказа о престанку пореских обавеза, односно брисању из 

евиденције прописане пореским законом који издаје надлежни порески орган, осим за лица из 

члана 29. став 8. овог закона, за обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање 

уколико су стекли право на пензију сходно одредбама закона којим се уређује пензијско и 

инвалидско осигурање (члан 29. став 7). 

Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај Агенција за 

привредне регистре ако изврши брисање привредног субјекта из прописаног регистра, региструје 

статусне промене, односно врши промене података који се односе на оснивача, односно члана, 

назив, седиште, улог и облик организовања, прекид или друге промене података у вези обављања 

делатности предузетника, у периоду од добијања обавештења Пореске управе да ће се код 

привредног субјекта вршити пореска контрола, укључујући и радње Пореске полиције у циљу 

откривања пореских кривичних дела, до добијања обавештења да је пореска контрола завршена, 

односно окончане радње Пореске полиције као и у периоду од добијања обавештења да је 

привредном субјекту, у складу са овим законом, привремено одузет ПИБ, до добијања обавештења 

да је том субјекту враћен ПИБ (члан 29. став 9). 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 100.000 ДО 2.000.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ 

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ АКО ИЗВРШИ РЕГИСТРОВАЊЕ ПРОМЕНЕ 

ПОДАТАКА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ОСНИВАЧА ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА АКО ЈЕ НОВИ 

ОСНИВАЧ ИСТОВРЕМЕНО ОСНИВАЧ ДРУГОГ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА КОМЕ ЈЕ 

ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТ ПИБ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, ЗБОГ НЕЗАКОНИТОГ 

ПОСЛОВАЊА, ОДНОСНО НЕИЗМИРЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ (ЧЛАН 29. СТАВ 10). 

Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај банка која 

дозволи исплату зарада, накнада зарада, као и других прихода физичких лица по основу којих се 

плаћа порез по одбитку, ако налог којим се банци налаже исплата тих прихода, као и плаћање 

пореза по одбитку не садржи позив на број одобрења за плаћање укупне обавезе по том основу 

који је доделила Пореска управа на начин из члана 41. овог закона, осим исплате камате на штедне 

улоге својим депонентима (члан 30а). 
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 Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај банка која 

Пореској управи не достави у електронском облику податке о извршеним платним налозима за 

исплату, односно налозима за пренос по исплатиоцима прихода и шифрама плаћања до 5-ог у 

месецу за претходни месец, односно уплаћеним новчаним средствима на девизне рачуне физичких 

лица, у року од 30 дана од дана уплате или о уплатама на рачун обвезника пореза на доходак 

грађана по основу прихода од самосталних делатности у календарском месецу, у року од 15 дана 

по истеку календарског месеца (члан 30б став 1) ОДНОСНО ПОДАТКЕ О СТАЊУ И ПРОМЕТУ 

НА ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА И ШТЕДНИМ УЛОЗИМА ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА – ПРАВНИХ 

ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКА И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА, ДЕПОЗИТИМА ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА - 

ПРАВНИХ ЛИЦА, ОДНОСНО О БРОЈЕВИМА ТЕКУЋИХ РАЧУНА И ШТЕДНИХ УЛОГА 

ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА - ФИЗИЧКИХ ЛИЦА И НАЗИВУ БАНАКА КОЈЕ ИХ ВОДЕ, НА 

ЗАХТЕВ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ (ЧЛАН 30Б СТ. 1. И 2). 

Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај банка која на 

захтев Пореске управе не пружи расположиве информације, као и податке од значаја за 

предузимање активности из делокруга надлежности Пореске управе (члан 45. став 1). 

Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај банка, која порез 

и споредна пореска давања, за чије обезбеђење наплате је установљена привремена мера забране 

преноса новчаних средстава преко рачуна пореског обвезника и уписана у регистру блокираних 

рачуна који води надлежна организација, на основу пореског решења не пренесе са рачуна 

пореског обвезника, до висине расположивих средстава на том рачуну, на прописани уплатни 

рачун јавних прихода (члан 66. став 6.). 

Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај банка ако 

принудну наплату из новчаних средстава пореског обвезника не врши у складу са законом или ако 

не изврши решење о наплати дуга пореског обвезника наплатом из средстава те банке у складу са 

законом или ако не обустави измиривање новчаних обавеза које порески обвезник има према 

трећим лицима на основу уговора о промени поверилаца, односно дужника у одређеном 

облигационом односу (асигнација, цесија и др.), по основу пребијања (компензација) и по другом 

основу у складу са законом (члан 95. ст. 2. и 3. и члан 95. став 9). 

Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај банка код које се 

води текући рачун, односно штедни улог, ако не поступи по решењу Пореске управе о преносу 

пореза и споредних пореских давања на одговарајуће уплатне рачуне јавних прихода (члан 96а ст. 

7. и 8. и члан 98а ст. 2. и 3). 

 

Члан 181. 

Новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у: 

1) суду, органу локалне самоуправе, адвокатској комори, професионалном удружењу, као и 

у другом органу или организацији надлежним за упис у одговарајући регистар, ако Пореској 

управи не достави, или не достави у предвиђеном року прописано обавештење, односно податке 

(члан 29. став 2. и члан 184.); 

1а) органу који води евиденције о месту пребивалишта, односно боравишта физичког лица, 

ако Пореској управи у предвиђеном року не достави прописане податке (члан 29. став 3); 

2) органу који води евиденције о рођењу или смрти физичког лица, ако у прописаном року 

не обавести Пореску управу о подацима везаним за рођење или смрт, односно проглашење 

несталог лица за умрло (члан 29. став 4); 

2а) банци, ако не обустави извршење налога пореског обвезника за пренос средстава са 

рачуна обвезника од момента пријема решења о одузимању ПИБ-а (члан 26. ст. 8. и 14); 

2б) банци, ако не обустави измиривање новчаних обавеза које порески обвезник има према 

трећим лицима на основу уговора о промени поверилаца, односно дужника у одређеном 

облигационом односу (асигнација, цесија и др.), по основу пребијања (компензација) и по другом 

основу у складу са законом (члан 95. став 9); 

2в) организацији за принудну наплату, ако не обрачуна камату на начин прописан овим 

законом, од дана доношења решења до дана преноса целокупног износа пореза и споредних 
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пореских давања и ако износ обрачунате камате не пренесе на одговарајуће рачуне јавних прихода 

(члан 95. став 2); 

2г) органу, организацији или другом лицу надлежном за упис у прописани регистар лица 

која обављају делатност, ако изврши брисање лица без доказа о престанку пореских обавеза, 

односно брисању из евиденције прописане пореским законом који издаје надлежни порески орган, 

осим за лица из члана 29. став 8. овог закона, за обавезе по основу доприноса за пензијско и 

инвалидско осигурање уколико су стекли право на пензију сходно одредбама закона којим се 

уређује пензијско и инвалидско осигурање (члан 29. став 7); 

2д) Агенцији за привредне регистре ако изврши брисање привредног субјекта из 

прописаног регистра, региструје статусне промене, односно врши промене података који се односе 

на оснивача, односно члана, назив, седиште, улог и облик организовања, прекид или друге 

промене података у вези обављања делатности предузетника, у периоду од добијања обавештења 

Пореске управе да ће се код привредног субјекта вршити пореска контрола, укључујући и радње 

Пореске полиције у циљу откривања пореских кривичних дела, до добијања обавештења да је 

пореска контрола завршена, односно окончане радње Пореске полиције као и у периоду од 

добијања обавештења да је привредном субјекту, у складу са овим законом, привремено одузет 

ПИБ, до добијања обавештења да је том субјекту враћен ПИБ (члан 29. став 9); 

2ђ) АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ АКО ИЗВРШИ РЕГИСТРОВАЊЕ 

ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ОСНИВАЧА ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА АКО ЈЕ 

НОВИ ОСНИВАЧ ИСТОВРЕМЕНО ОСНИВАЧ ДРУГОГ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА КОМЕ ЈЕ 

ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТ ПИБ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, ЗБОГ НЕЗАКОНИТОГ 

ПОСЛОВАЊА, ОДНОСНО НЕИЗМИРЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ (ЧЛАН 29. СТАВ 10); 

3) банци, ако правном лицу, предузетнику или физичком лицу отвори рачун без поднетог 

доказа о извршеној регистрацији (члан 30. став 1); 

3а) банци која дозволи исплату зарада, накнада зарада, као и других прихода физичких 

лица по основу којих се плаћа порез по одбитку, ако налог којим се банци налаже исплата тих 

прихода, као и плаћање пореза по одбитку не садржи позив на број одобрења за плаћање укупне 

обавезе по том основу који је доделила Пореска управа на начин из члана 41. овог закона, осим 

исплате камате на штедне улоге својим депонентима (члан 30а); 

3б) банци која Пореској управи не достави у електронском облику податке о извршеним 

платним налозима за исплату, односно налозима за пренос по исплатиоцима прихода и шифрама 

плаћања до 5-ог у месецу за претходни месец, односно о уплаћеним новчаним средствима на 

девизне рачуне физичких лица, у року од 30 дана од дана уплате или о уплатама на рачун 

обвезника пореза на доходак грађана по основу прихода од самосталних делатности у 

календарском месецу, у року од 15 дана по истеку календарског месеца (члан 30б став 1) 

ОДНОСНО ПОДАТКЕ О СТАЊУ И ПРОМЕТУ НА ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА И ШТЕДНИМ 

УЛОЗИМА ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА – ПРАВНИХ ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКА И ФИЗИЧКИХ 

ЛИЦА, ДЕПОЗИТИМА ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА - ПРАВНИХ ЛИЦА, ОДНОСНО О 

БРОЈЕВИМА ТЕКУЋИХ РАЧУНА И ШТЕДНИХ УЛОГА ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА - 

ФИЗИЧКИХ ЛИЦА И НАЗИВУ БАНАКА КОЈЕ ИХ ВОДЕ, НА ЗАХТЕВ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ 

(ЧЛАН 30Б СТ. 1. И 2); 

3в) банци, државном органу и организацији, органу територијалне аутономије и локалне 

самоуправе ако на захтев Пореске управе не пружи расположиве информације, као и податке од 

значаја за предузимање активности из делокруга надлежности Пореске управе (члан 45. став 1); 

4) Пореској управи, односно код банке, ако не изврши, односно не изврши у прописаном 

року, или уз припадајућу камату повраћај више или погрешно плаћеног пореза и споредних 

пореских давања, односно пореску рефакцију, односно рефундацију пореза, односно 

прекњижавање (члан 65. став 4); 

4а) банци која порез и споредна пореска давања, за чије обезбеђење наплате је 

установљена привремена мера забране преноса новчаних средстава преко рачуна пореског 

обвезника и уписана у регистру блокираних рачуна који води надлежна организација, на основу 

пореског решења, не пренесе са рачуна пореског обвезника, до висине расположивих средстава на 

том рачуну, на прописани уплатни рачун јавних прихода (члан 66. став 6.); 
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5) (брисана) 

6) органу надлежном за вођење заложног регистра покретних ствари, регистра 

непокретности, односно регистра блокираних рачуна, ако не упише заложно право пореског 

повериоца у прописаном року (члан 87. став 5. и члан 188. ст. 1. и 4); 

7) органу надлежном за вођење регистра непокретности, ако не достави, или не достави у 

прописаном року, Пореској управи тражени извод из јавних књига о непокретностима које су 

својина пореског обвезника и извештај да ли је уписана хипотека другог повериоца (члан 90. став 

2); 

8) банци, ако принудну наплату из новчаних средстава пореског обвезника не врши у 

складу са законом, или ако не изврши решење о наплати пореског дуга обвезника наплатом из 

средстава те банке у складу са законом (члан 95. ст. 2. и 3); 

8а) банци код које се води текући рачун, ако не поступи по решењу Пореске управе о 

преносу пореза и споредних пореских давања на одговарајуће уплатне рачуне јавних прихода 

(члан 96а ст. 7. и 8.); 

9) банци или другом правном лицу, код којег се чувају хартије од вредности пореског 

обвезника, ако Пореској управи не достави или не достави у прописаном року податке о тим 

хартијама од вредности са проценом њихове вредности, односно ако у прописаном року не прода 

те хартије од вредности или их не прода под најбољим условима на тржишту, или ако остварена 

средства по одбитку прописане провизије и трошкова не уплати на рачун Пореске управе (члан 98. 

ст. 3-5); 

9а) банци код које се води штедни улог, ако не поступи по решењу Пореске управе о 

преносу пореза и споредних пореских давања на одговарајуће уплатне рачуне јавних прихода 

(члан 98а ст. 2. и 3.); 

10) банци, ако не поступи по решењу Пореске управе о забрани располагања средствима на 

рачуну пореског обвезника (члан 132. став 3. тачка 1); 

11) државном органу и организацији, органу територијалне аутономије и локалне 

самоуправе, ако Пореској управи не достави чињенице које је дознало обављајући послове из свог 

делокруга, а које указују на могућност да пореска обавеза није испуњена (члан 158); 

11а) (брисана) 

11б) државном органу и организацији, ако на захтев органа јединице локалне самоуправе, у 

року од 30 дана од дана пријема захтева, не достави податке којима располаже вршећи послове из 

своје надлежности, а који су од значаја за утврђивање изворних прихода јединице локалне 

самоуправе, односно које за те податке јединици локалне самоуправе наплати таксу или други 

трошак (члан 159б); 

12) банци, ако не обустави, или не обустави у прописаном року све трансакције преко 

рачуна правног лица, предузетника или физичког лица који нису доставили доказ о извршеној 

регистрацији (члан 185. став 2); 

13) банци, ако не поступи по решењу о принудној наплати из новчаних потраживања 

пореског обвезника и не изврши пренос средстава са рачуна његовог дужника на прописани 

уплатни рачун јавних прихода, односно ако не изврши решење о принудној наплати дугованог 

износа непосредно из средстава те банке у складу са законом (члан 189); 

14) органу надлежном за евиденцију непокретности и покретних ствари у државној 

својини ако у прописаном року не преузме у државину непокретности и покретне ствари пренете у 

својину Републике (члан 104. став 19. и члан 110. став 11). 

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

ЧЛАН 17.  

 АКТ ИЗ ЧЛАНА 3. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА ДОНЕЋЕ СЕ У РОКУ ОД 60 ДАНА ОД 

ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА. 
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 ОДРЕДБЕ ЧЛ. 3. И 13. И ЧЛАНА 15. СТ. 1. И 2. ОВОГ ЗАКОНА ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ОД 

НАРЕДНОГ ДАНА ПО ИСТЕКУ 30-ОГ ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ АКТА ИЗ 

СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 

ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК КОЈИ ЈЕ У СКЛАДУ СА ОДРЕДБОМ ЧЛАНА 25. СТАВ 1. 

ТАЧКА 1) ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ 

(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 80/02, 84/02-ИСПРАВКА, 23/03-ИСПРАВКА, 70/03, 

55/04, 61/05, 85/05-ДР. ЗАКОН, 62/06-ДР. ЗАКОН, 61/07, 20/09, 72/09-ДР. ЗАКОН, 53/10, 

101/11, 2/12-ИСПРАВКА, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-АУТЕНТИЧНО 

ТУМАЧЕЊЕ, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18 И 95/18) ДО ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ 

ОВОГ ЗАКОНА, ПРИЈАВИО ПОДАТКЕ О ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА У 

КОЈИМА СКЛАДИШТИ, ОДНОСНО СМЕШТА ДОБРА, КАО И ПОДАТКЕ О 

ПРОСТОРИЈАМА У КОЈИМА ОБАВЉА РЕГИСТРОВАНУ ДЕЛАТНОСТ, НЕЋЕ БИТИ 

У ОБАВЕЗИ ДА ПОДАТКЕ О ТИМ ПРОСТОРИЈАМА ПОНОВО ПРИЈАВЉУЈЕ У 

СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА.  
 

ЧЛАН 18. 

 ПОСЛОВЕ ВОЂЕЊА ЈЕДИНСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЛОКАЛНИХ 

ПОРЕСКИХ АДМИНИСТРАЦИЈА ПРЕУЗИМА ПОРЕСКА УПРАВА, НАЈКАСНИЈЕ ДО 1. 

ЈАНУАРА 2021. ГОДИНЕ. 

 

ЧЛАН 19.  

 ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У 

„СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”. 

 

 


