
 

З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ 

ВРЕДНОСТ 

Члан 1. 

У Закону о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 
86/04- исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др. закон, 142/14 и 83/15), у 
члану 8. став 3. после речи: „оквируˮ додаје се реч: „сталнеˮ. 

У ставу 4. реч: „Ако” замењује се речима: „Изузетно од става 3. овог 
члана, ако”. 

После става 4. додаје се нови став 5, који гласи: 

„Сталном пословном јединицом из ст. 3. и 4. овог члана сматра се 
организациони део правног лица који у складу са законом може да обавља 
делатност.ˮ. 

Досадашњи ст. 5. и 6. постају ст. 6. и 7. 

Члан 2. 

У члану 10. став 1. тачка 3) речи: „одредило пореског пуномоћникаˮ 
замењују се речима: „обвезник ПДВ у Републици, независно од тога да ли у 
Републици има сталну пословну јединицу и да ли је та стална пословна 
јединица обвезник ПДВ у Републициˮ. 

Члан 3. 

У члану 10а ст. 1. и 2. мењају се и гласе: 

„Страно лице које врши опорезиви промет добара и услуга у Републици 
дужно је да одреди пореског пуномоћника и да се евидентира за обавезу 
плаћања ПДВ, независно од износа тог промета у претходних 12 месеци, ако 
овим законом није друкчије уређено. 

Страно лице које у Републици врши опорезиви промет добара и услуга 
искључиво обвезницима ПДВ, односно лицима из члана 9. став 1. овог закона, 
као и промет услуга превоза путника аутобусима за које се као основица за 
обрачунавање ПДВ утврђује просечна накнада превоза за сваки појединачни 
превоз, у складу са овим законом, није дужно да у Републици одреди пореског 
пуномоћника и да се евидентира за обавезу плаћања ПДВ.”. 

Члан 4. 

Члан 12. мења се и гласи: 

„Члан 12. 

Oвим чланом одређује се порески обвезник искључиво за сврху примене 
правила која се односе на одређивање места промета услуга. 

Када услугу пружа лице које је обвезник ПДВ у складу са овим законом, 
пореским обвезником којем се пружа услуга сматра се: 

1) свако лице које обавља делатност као трајну активност без обзира на 
циљ обављања те делатности; 
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2) правна лица, државни органи, органи територијалне аутономије и 
локалне самоуправе са седиштем у Републици; 

3) страна правна лица, државни органи, органи територијалне 
аутономије и локалне самоуправе, регистровани за плаћање пореза на 
потрошњу у држави у којој имају седиште. 

Када услугу пружа страно лице које се није евидентирало за обавезу 
плаћања ПДВ у складу са овим законом, пореским обвезником којем се пружа 
услуга сматра се: 

1) свако лице које обавља делатност као трајну активност без обзира на 
циљ обављања те делатности; 

2) правна лица, државни органи, органи територијалне аутономије и 
локалне самоуправе. 

Ако се промет услуга врши пореском обвезнику, местом промета услуга 
сматра се место у којем прималац услуга има седиште или сталну пословну 
јединицу ако се промет услуга врши сталној пословној јединици која се не 
налази у месту у којем прималац услуга има седиште, односно место у којем 
прималац услуга има пребивалиште или боравиште. 

Ако се промет услуга врши лицу које није порески обвезник, местом 
промета услуга сматра се место у којем пружалац услуга има седиште или 
сталну пословну јединицу ако се промет услуга врши из сталне пословне 
јединице која се не налази у месту у којем пружалац услуга има седиште, 
односно место у којем пружалац услуга има пребивалиште или боравиште. 

Изузетно од ст. 4. и 5. овог члана, местом промета услуга: 

1) у вези са непокретностима, укључујући и услуге посредовања код 
промета непокретности, сматра се место у којем се налази непокретност;  

2) превоза лица, сматра се место где се обавља превоз, а ако се превоз 
обавља и у Републици и у иностранству, одредбе овог закона примењују се 
само на део превоза извршен у Републици; 

3) превоза добара која се пружа лицу које није порески обвезник, 
сматра се место где се обавља превоз, а ако се превоз обавља и у Републици 
и у иностранству, одредбе овог закона примењују се само на део превоза 
извршен у Републици; 

4) сматра се место где су услуге стварно пружене, ако се ради о: 

(1) услугама које се односе на присуствовање културним, уметничким, 
спортским, научним, образовним, забавним или сличним догађајима (сајмови, 
изложбе и др.), укључујући и помоћне услуге у вези са присуствовањем тим 
догађајима; 

(2) услугама организатора догађаја из подтачке (1) ове тачке, пружених 
лицу које није порески обвезник; 

(3) помоћним услугама у вези са превозом, као што су утовар, истовар, 
претовар и слично, пружених лицу које није порески обвезник; 

(4) услугама процене покретних ствари, односно радова на покретним 
стварима пружених лицу које није порески обвезник; 

(5) услугама предаје јела и пића за конзумацију на лицу места; 

5) изнајмљивања превозних средстава на краћи временски период, 
сматра се место у којем се превозно средство стварно ставља на коришћење 
примаоцу услуге; 
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6) изнајмљивања превозних средстава, осим из тачке 5) овог става, 
пружених лицу које није порески обвезник, сматра се место у којем то лице има 
седиште, пребивалиште или боравиште;   

7) које се пружају лицу које није порески обвезник, сматра се место 
седишта, пребивалишта или боравишта примаоца услуга, ако се ради о 
услугама: 

(1) преноса, уступања и давања на коришћење ауторских и сродних 
права, права на патенте, лиценце, заштитне знакове и друга права 
интелектуалне својине; 

(2) оглашавања; 

(3) саветника, инжењера, адвоката, ревизора и сличних услуга, као и 
преводилаца за услуге превођења, укључујући и превођење у писаном облику; 

(4) обраде података и уступања, односно давања информација, 
укључујући и информације о пословним поступцима и искуству; 

(5) преузимања обавезе да се у потпуности или делимично одустане од 
обављања неке делатности или од коришћења неког права из ове тачке; 

(6) банкарског и финансијског пословања и пословања у области 
осигурања, укључујући реосигурање, осим изнајмљивања сефова; 

(7) стављања на располагање особља; 

(8) изнајмљивања покретних ствари, осим превозних средстава; 

(9) омогућавања приступа мрежи природног гаса, мрежи за пренос 
електричне енергије и мрежи за грејање, односно хлађење, транспорта и 
дистрибуције путем тих мрежа, као и других услуга које су непосредно повезане 
са тим услугама; 

(10) телекомуникација; 

(11) радијског и телевизијског емитовања; 

(12) пружених електронским путем; 

8) посредовања код промeта добара или услуга која се пружа лицу које 
није порески обвезник, сматра се место у којем је извршен промет добара или 
услуга који је предмет посредовања.  

Место промета услуге посредовања која се пружа пореском обвезнику, 
осим услуга посредовања из става 6. тачка 1) овог члана, одређује се у складу 
са ставом 4. овог члана.  

Краћим временским периодом из става 6. тачка 5) овог члана сматра се 
непрекидни временски период који није дужи од 30 дана, а ако се ради о 
пловилима од 90 дана. 

Министар ближе уређује шта се сматра услугама из става 6. тачка 1), 
тачка 4) подтачка (5), превозним средствима из тач. 5), 6) и тачка 7) подтачка 
(8), као и услугама из тачке 7) подтачка (12) овог члана.ˮ. 

Члан 5. 

У члану 14. став 1. тачка 4) речи: „преноса права располагања на 
електричној енергији, природном гасу и енергијиˮ замењују се речима: 
„очитавања, односно на други начин утврђивања стања, у складу са законом, 
електричне енергије, природног гаса и енергијеˮ, а после речи: „овог законаˮ 
додају се запета и речи: „у циљу обрачуна испорукеˮ. 
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Члан 6. 

У члану 23. став 2. тачка 10) после речи: „дрвета” додају се запета и 
речи: „укључујући брикете, пелет и друга слична добра од дрвне биомасе”. 

Члан 7 

У члану 28. став 5. тачка 1) речи: „тачка 5)ˮ замењују се речима: „тач. 1) - 
5)ˮ. 

У тачки 2) речи: „тач. 1) - 4) иˮ бришу се. 

Члан 8. 

У члану 29. став 1. тачка 1) после речи: „мотоцикала,ˮ додају се речи: 
„мотоцикала са бочним седиштем, трицикала, четвороцикала,ˮ. 

Члан 9. 

Назив члана 56б и члан 56б бришу се. 

Члан 10. 

У члану 57. речи: „чл. 53 - 56бˮ замењују се речима: „чл. 53 - 56аˮ. 

Члан 11. 

За испоруку електричне енергије, природног гаса и енергије за грејање, 
односно хлађење, која се врши преко преносне, транспортне и дистрибутивне 
мреже, лицу из члана 11. став 1. тачка 4) Закона о порезу на додату вредност 
(„Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 
68/14-др. закон, 142/14 и 83/15), у последњем пореском периоду 2016. године, 
дан настанка промета одређује се у складу са тим законом. 

Члан 12. 

Право на рефундацију ПДВ за храну и опрему за бебе које су набављене 
до дана почетка примене закона којим се уређује финансијска подршка 
породици са децом, а којим се прописује једнократна исплата новчаних 
средстава на име куповине опреме за бебе, остварује се у складу са чланом 
56б Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 
86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14 и 83/15).“ 

Члан 13. 

У Закону о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност 
(„Службени гласник РСˮ, број 83/15), у члану 38. речи: „2017. годинеˮ замењују 
се речима: „2018. годинеˮ. 

Члан 14. 

Одредбе члана 4. овог закона примењиваће се од 1. априла 2017. 
године, осим одредбе која садржи овлашћење за доношење подзаконских 
аката, која ће се примењивати од дана ступања на снагу овог закона. 

Одредба члана 9. овог закона примењиваће се од дана почетка примене 
закона о финансијској подршци породици са децом којим се уређује  
једнократна исплата новчаних средстава на име куповине опреме за бебе. 
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Члан 15. 

Овај закон ступа на снагу 1. јануара 2017. године. 

 

 


