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
Tржишна вредност путничких возила радне запремине мотора преко 2000 cm³
брже се умањује по основу старости у односу на остала моторна возила, због чега се
предлаже да се пореско оптерећење за та возила умањи. Потреба да се код опорезивања
порезом на употребу моторних возила доследније спроведе уставни принцип
опорезивања сразмерно економској моћи обвезника, представља основни разлог за
доношење овог закона, односно циљ који се овим законом жели постићи.
• Разматране могућности да се проблеми реше и без доношења овог 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, 31/19, 72/19 и 149/20) 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.
III.

ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА
И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

Уз чл. 1. и 2.
Предлаже се да се повећа проценат умањења прописаних износа пореза на
употребу моторних возила, за путничка возила радне запремине мотора преко 2000 cm³,
која су старости преко пет до двадесет година.
Уз члан 3.
Предлаже се да овај закон ступа на снагу 1. јануара 2022. године.
IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА
За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у буџету Републике
Србије.

VI. ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ПОРЕЗИМА НА УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ
ДОБАРА ЧИЈЕ СЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ВРШЕ
Члан 4.
Порез из члана 2. овог закона плаћа се према радној запремини мотора моторног
возила, и то за:
1. Путничка возила

Динара

1) до 1.150 cm³

1.330

2) преко 1.150 до 1.300 cm³

2.610

3) преко 1.300 до 1.600 cm³

5.750

4) преко 1.600 до 2.000 cm³

11.790

5) преко 2.000 до 2.500 cm³

58.250

6) преко 2.500 до 3.000 cm³

118.040

7) преко 3.000 cm³

243.970

2. Мотоцикле, односно за мотоцикле са бочним седиштем, односно за тешке
Динара
трицикле
1) до 125 cm³

1.560

2) преко 125 до 250 cm³

2.610

3) преко 250 до 500 cm³

3.930

4) преко 500 до 750 cm³

7.860

5) преко 750 до 1.100 cm³

9.620

6) преко 1.100 cm³

13.760

Порез на употребу моторних возила плаћа се за период од једне године, у
износима из става 1. овог члана, односно у износима усклађеним сходно
одредбама члана 27а овог закона (у даљем тексту: прописани износ пореза на употребу
моторних возила).
Прописани износ пореза на употребу моторних возила умањује се за моторна
возила ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 1. ПОДТАЧ. 1) ДО 4) И ТАЧКА 2. ОВОГ ЧЛАНА, преко
навршених пет година старости, и то за:
1) 15% - код моторних возила преко пет до осам навршених година старости;
2) 25% - код моторних возила преко осам до 10 навршених година старости;
3) 40% - код моторних возила преко 10 навршених година старости.
ПРОПИСАНИ ИЗНОС ПОРЕЗА НА УПОТРЕБУ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
УМАЊУЈЕ СЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 1. ПОДТАЧ. 5) ДО 7)
ОВОГ ЧЛАНА, ПРЕКО НАВРШЕНИХ ПЕТ ГОДИНА СТАРОСТИ, И ТО ЗА:
1) 25% - КОД МОТОРНИХ ВОЗИЛА ПРЕКО ПЕТ ДО ОСАМ НАВРШЕНИХ
ГОДИНА СТАРОСТИ;
2) 40% - КОД МОТОРНИХ ВОЗИЛА ПРЕКО ОСАМ ДО 10 НАВРШЕНИХ
ГОДИНА СТАРОСТИ;
3) 65% - КОД МОТОРНИХ ВОЗИЛА ПРЕКО 10 НАВРШЕНИХ ГОДИНА
СТАРОСТИ.
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Изузетно од става 3. СТ. 3. И 4. овог члана, за моторна возила старости 20 и више
година, порез на употребу моторних возила износи 20% од прописаног износа пореза на
употребу моторних возила из ст. 1. и 2. овог члана.
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. СТ. 3. И 4. 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 3.
Oвај закон ступа на снагу 1. јануара 2022. године.
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