
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку 

остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак 

претходног пореза 

Члан 1. 

У Правилнику о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код 

ПДВ са правом на одбитак претходног пореза („Службени гласник РС”, бр. 

120/12, 40/15, 82/15, 86/15, 11/16 и 21/17), у члану 2. став 1. речи: „83/15 

и 108/16” замењују се речима: „83/15, 108/16, 113/17 и 30/18”.  

У ставу 4. тачка 1) мења се и гласи: 

„1) пореском обвезнику у смислу члана 12. Закона, сматра се услуга превоза 

добара која се врши на релацији од места првог утовара ван Републике 

Србије до првог одредишта у Републици Србији из члана 19. став 3. Закона, 

независно од тога да ли превоз добара врши једно или више лица;”. 

После става 6. додаје се нови став 7, који гласи: 

„У накнаду за услугу превоза, у смислу овог правилника, укључују се сви 

износи које превозник зарачунава по основу пружања ове услуге (нпр. 

путарина, мостарина, дангубнина, односно лежарина и др.).”. 

Досадашњи став 7. постаје став 8. 

Члан 2. 

У члану 3. после става 1. додају се нови ст. 2–4, који гласе: 

„Ако је извозно царињење добара извршено у једном пореском периоду, а 

иступ добара потврђен од стране надлежног царинског органа у пореском 

периоду који следи том пореском периоду, пореско ослобођење из члана 24. 

став 1. тач. 2) и 3) Закона обвезник може да оствари за порески период у 

којем поседује извозну декларацију. За порески период у којем је извршено 

извозно царињење добара обвезник нема обавезу да обрачуна ПДВ. 

Ако је извозно царињење добара извршено у једном пореском периоду, а 

иступ добара није потврђен од стране надлежног царинског органа у 

пореском периоду који следи том пореском периоду, обвезник је дужан да 

обрачуна ПДВ за порески период у којем је извршено извозно царињење 

добара. 

Ако је обвезник обрачунао ПДВ за порески период у којем је извршено 

извозно царињење добара у складу са ст. 2. и 3. овог члана, има право да за 

порески период у којем поседује извозну декларацију смањи износ основице 

и износ обрачунатог ПДВ и да оствари пореско ослобођење из члана 24. став 

1. тач. 2) и 3) Закона.”. 

Досадашњи став 2. постаје став 5. 



У досадашњем ставу 3, који постаје став 6, речи: „ст. 1. и 2.” замењују се 

речима: „ст. 1. и 5.”. 

У досадашњем ставу 4, који постаје став 7, речи: „става 3.” замењују се 

речима: „става 6.”. 

Досадашњи став 5. постаје став 8. 

У досадашњем ставу 6, који постаје став 9, речи: „става 4.” замењују се 

речима: „става 7.”. 

У досадашњем ставу 7, који постаје став 10, речи: „ст. 1–3.” замењују се 

речима: „ст. 1, 5. и 6.”. 

Члан 3. 

У члану 5. став 1. речи: „је извршио рефакцију ПДВ страном држављанину, у 

складу са чланом 56. Закона, а пре утврђивања сразмерног одбитка 

претходног пореза” замењују се речима: „поседује доказе да је путник 

отпремио добра у иностранство”. 

Став 2. мења се и гласи: 

„У пореској пријави за порески период у којем обвезник поседује доказе да 

је путник отпремио добра у иностранство, обвезник – продавац умањује 

износ основице и износ обрачунатог ПДВ за промет добара и услуга за који 

је порески дужник у складу са Законом за износ основице и износ 

обрачунатог ПДВ за промет добара који је извршио путнику.”. 

Члан 4. 

У члану 6. став 1. тачка 2) после речи: „зону” додају се речи: „оверен од 

стране надлежног царинског органа, односно оверену копију декларације 

којом се доказује да су добра унета у слободну зону, у складу са царинским 

прописима”. 

У тачки 3) тачка и запета замењују се тачком. 

Тачка 4) брише се. 

У ставу 2. тачка 2) после речи: „зону” додају се речи: „оверен од стране 

надлежног царинског органа, односно оверену копију декларације којом се 

доказује да су добра унета у слободну зону, у складу са царинским 

прописима.”, а тачка и запета бришу се. 

Тачка 3) брише се. 

У ставу 3. тачка 2) после речи: „добара” додају се запета и речи: „односно 

оверену копију декларације којом се доказује да су добра унета у слободну 

зону, у складу са царинским прописима”. 



У ставу 4. речи: „из става 1. тач. 1)–3), односно става 3. овог члана” 

замењују се речима: „из става 1. тач. 1) и 3), односно става 3. тач. 1) и 3) 

овог члана, као и рачун издат у складу са Законом”. 

Члан 5. 

У члану 7. став 1. тачка 5) речи: „декларације којом” замењују се речима: 

„документа којим”. 

Члан 6. 

После члана 8. додају се чл. 8а, 8б и 8в, који гласе: 

„Члан 8а 

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 5а) Закона, за унос добара у 

слободну зону, обвезник који врши промет добара страном лицу може да 

оствари ако поседује: 

1) документ страног лица којим се потврђује да страно лице има закључен 

уговор са обвезником ПДВ – корисником слободне зоне да ће добра која 

страно лице набавља обвезник ПДВ – корисник слободне зоне уградити у 

добра намењена отпремању у иностранство; 

2) документ обвезника ПДВ – корисника слободне зоне којим се потврђује 

да са страним лицем – примаоцем добара има закључен уговор да ће добра 

која страно лице набавља уградити у добра намењена отпремању у 

иностранство; 

3) рачун издат у складу са Законом оверен од стране надлежног царинског 

органа, односно оверену копију документа којим се доказује да су добра 

унета у слободну зону, у складу са царинским прописима. 

Ако је накнада, односно део накнаде наплаћен пре извршеног уноса добара 

у слободну зону, обвезник који врши промет добара може да оствари 

пореско ослобођење ако поседује доказе из става 1. тач. 1) и 2) овог члана, 

као и рачун издат у складу са Законом. 

Члан 8б 

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 5а) Закона, за превозне и 

друге услуге које су непосредно повезане са уносом добара у слободну зону, 

обвезник који врши промет услуга страном лицу може да оствари ако 

поседује: 

1) документ страног лица којим се потврђује да је реч о превозним и другим 

услугама које су непосредно повезане са уносом добара у слободну зону из 

члана 24. став 1. тачка 5а) Закона; 

2) рачун издат у складу са Законом; 

3) оверену копију документа којим се доказује да су добра унета у слободну 

зону, у складу са царинским прописима. 



Ако је накнада, односно део накнаде наплаћен пре извршеног промета 

услуга, обвезник може да оствари пореско ослобођење ако поседује доказе 

из става 1. тач. 1) и 2) овог члана. 

Члан 8в 

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 5а) Закона, за промет добара 

у слободној зони, обвезник који врши промет добара може да оствари ако 

поседује: 

1) документ страног лица којим се потврђује да страно лице има закључен 

уговор са обвезником ПДВ – корисником слободне зоне да ће добра која 

страно лице набавља обвезник ПДВ – корисник слободне зоне уградити у 

добра намењена отпремању у иностранство; 

2) документ обвезника ПДВ – корисника слободне зоне којим се потврђује 

да са страним лицем – примаоцем добара има закључен уговор да ће добра 

која страно лице набавља уградити у добра намењена отпремању у 

иностранство; 

3) рачун издат у складу са Законом. 

Ако је накнада, односно део накнаде наплаћен пре извршеног промета 

добара, обвезник који врши промет добара може да оствари пореско 

ослобођење ако поседује доказе из става 1. овог члана.”. 

Члан 7. 

У члану 14. став 4. тачка 1) после речи: „места” додаје се реч: „првог”, а 

после речи: „до” додаје се реч: „крајњег”. 

Члан 8. 

У члану 16. став 3. тачка 1) после речи: „места” додаје се реч: „првог”. 

Члан 9. 

У члану 18. став 1. речи: „који врши” бришу се. 

У тачки 1) реч: „извршеном” брише се, а после речи: „(уговор, рачун и др.)” 

додају се речи: „извршеном лицу које наведена добра и услуге користи за 

пружање услуга међународног превоза лица у ваздушном саобраћају”. 

Члан 10. 

У члану 20. став 1. речи: „који врши” бришу се. 

У тачки 1) реч: „извршеном” брише се, а после речи: „(уговор, рачун и др.)” 

додају се речи: „извршеном лицу које наведена добра и услуге користи за 

пружање услуга међународног превоза лица у речном саобраћају”. 

Члан 11. 

У члану 28. став 2. речи: „отисак печата,” бришу се. 



У ставу 3. тачка 7) речи: „и печат” бришу се. 

Став 4. брише се. 

Досадашњи став 5. постаје став 4. 

У досадашњем ставу 6, који постаје став 5, речи: „става 5.” замењују се 

речима: „става 4.”. 

Члан 12. 

У члану 29. став 3. речи: „отисак печата,” бришу се. 

У ставу 4. тачка 8) речи: „и печат” бришу се. 

Став 5. брише се. 

Досадашњи став 6. постаје став 5. 

У досадашњем ставу 7, који постаје став 6, речи: „става 6.” замењују се 

речима: „става 5.”. 

Члан 13. 

У члану 29а став 2. речи: „отисак печата,” бришу се. 

У ставу 3. тачка 8) речи: „и печат” бришу се. 

Члан 14. 

У члану 34. став 4. тачка 8) речи: „и печат” бришу се. 

Став 5. брише се. 

Досадашњи став 6. постаје став 5. 

У досадашњем ставу 7, који постаје став 6, речи: „става 6.” замењују се 

речима: „става 5.”. 

Досадашњи ст. 8. и 9. постају ст. 7. и 8. 

У досадашњем ставу 10, који постаје став 9, речи: „става 9.” замењују се 

речима: „става 8.”. 

У досадашњем ставу 11, који постаје став 10, речи: „става 10.” замењују се 

речима: „става 9.”. 

Досадашњи став 12, који постаје став 11, мења се и гласи: 

„У пореској пријави ПДВ за порески период у којем је сачињен обрачун, 

стална пословна јединица исказује податак о вредности промета добара и 

услуга за који је оснивач издао рачун кориснику средстава, у делу у којем 

се исказују подаци о промету за који је прописано пореско ослобођење са 

правом на одбитак претходног пореза.”. 

Члан 15. 



Одредбе члана 3. овог правилника примењиваће се од 1. јануара 2019. 

године. 

Члан 16. 

Овај правилник ступа на снагу 1. јула 2018. године. 


