
Правилник о изменама и допунама Правилника о облику, садржини 

и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа 

обрачуна ПДВ 

Члан 1. 

У Правилнику о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о 

облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ („Службени гласник РС”, бр. 

90/17, 119/17 и 48/18), у члану 30. став 1. тачка 2) речи: „по основу издатог 

рачуна за услуге из члана 5. став 3. тачка 1) Закона ако је по основу тог 

рачуна настала пореска обавеза у смислу члана 16. тачка 2а) Закона” 

замењују се речима: „за промет услуга посредовања код промета 

инвестиционог злата, за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ у складу са 

Законом, извршен другом обвезнику ПДВ, као и по основу издатог рачуна за 

услуге из члана 5. став 3. тачка 1) Закона и услуге непосредно повезане са 

тим услугама које пружа исто лице, ако је по основу тог рачуна настала 

пореска обавеза у смислу члана 16. тачка 2а) Закона”. 

У тачки 4) речи: „и промет услуга посредовања код промета инвестиционог 

златаˮ  бришу се. 

Члан 2. 

У члану 31. став 1. тачка 2) после речи: „из члана 5. став 3. тачка 1) 

Законаˮ  додају се речи: „и услуге непосредно повезане са тим услугама 

које пружа исто лице,ˮ . 

У тачки 3) речи: „и промет услуга посредовања код промета инвестиционог 

златаˮ  бришу се. 

Члан 3. 

У члану 36. став 2. тачка 2) речи: „по основу издатог рачуна за услуге из 

члана 5. став 3. тачка 1) Закона ако је по основу тог рачуна настала пореска 

обавеза у смислу члана 16. тачка 2а) Закона” замењују се речима: „за 

промет услуга посредовања код промета инвестиционог злата, за који 

постоји обавеза обрачунавања ПДВ у складу са Законом, извршен другом 

обвезнику ПДВ, као и по основу издатог рачуна за услуге из члана 5. став 3. 

тачка 1) Закона и услуге непосредно повезане са тим услугама које пружа 

исто лице, ако је по основу тог рачуна настала пореска обавеза у смислу 

члана 16. тачка 2а) Закона”. 

У ставу 3. тачка 2) речи: „и промет услуга посредовања код промета 

инвестиционог златаˮ  бришу се. 

У ставу 5. тачка 1) после речи: „из члана 5. став 3. тачка 1) Закона ˮ  додају 

се речи: „и услуге непосредно повезане са тим услугама које пружа исто 

лице,ˮ . 

Члан 4. 



Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србијеˮ . 


