
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, 21/17, 48/18 и 62/18), у члану 1. после 

речи: „претходног пореза” додају се запета и речи: „шта се сматра личним 

пртљагом и доказима да је путник отпремио добра у иностранство, као и 

начин и поступак враћања ПДВ путнику који нема пребивалиште ни 

боравиште у Републици Србији”. 

Члан 2. 

Члан 5. мења се и гласи: 

„Члан 5. 

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 4) Закона, обвезник може да 

оствари у пореском периоду у којем поседује доказе да је путник отпремио 

добра у иностранство у складу са овим правилником. 

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

путник отпремио добра у иностранство, обвезник 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, а износ накнаде за испоруку добара 

путнику исказује као пореско ослобођење са правом на одбитак претходног 

пореза.”. 

Члан 3. 

После члана 5. додају се чл. 5а, 5б, 5в, 5г и 5д, који гласе: 

„Члан 5а 

Купац – путник који у Републици Србији нема пребивалиште ни боравиште 

(у даљем тексту: путник), а који купљена добра у Републици Србији отпрема 

у иностранство у личном пртљагу, за некомерцијалне сврхе, има право на 

повраћај ПДВ за купљена добра у складу са Законом, ако: 

1) се добра отпремају пре истека три календарска месеца по истеку 

календарског месеца у којем је извршен промет добара; 

2) је укупна вредност испоручених добара већа од 100 EUR, у динарској 

противвредности по средњем курсу Народне банке Србије, укључујући ПДВ;  

3) поседује доказе да их је отпремио у иностранство. 

Личним пртљагом из става 1. овог члана сматра се пртљаг у којем се налазе 

добра намењена личној употреби путника, његовој породици или 



домаћинству, односно ствари намењене поклањању (у даљем тексту: лични 

пртљаг), а који путник отпрема са собом у иностранство без превозног 

средства, у сопственим превозном средству или у превозном средству возара 

којим се превози и путник, односно који путник отпрема у иностранство у 

превозном средству возара којим се не превози и путник, а које напушта 

царинску територију Републике Србије у време када је напушта и путник, 

ако је при напуштању царинске територије Републике Србије пријавио 

надлежном царинском органу да се његов лични пртљаг налази у том 

превозном средству. 

Добрима за некомерцијалне сврхе из става 1. овог члана сматрају се добра 

која је путник купио у Републици Србији за његове личне потребе, потребе 

његове породице или домаћинства, односно добра намењена поклањању, а 

која путник износи повремено из Републике Србије. Врста и количина 

добара не смеју бити такви да указују да је реч о добрима за комерцијалне 

сврхе. 

Укупна вредност испоручених добара из става 1. тачка 2) овог члана је 

вредност добара исказана у једном рачуну или у више рачуна истог 

продавца издатих у временском периоду који није дужи од три календарска 

месеца. 

У укупну вредност добара из става 4. овог члана урачунава се вредност 

добара за чији промет постоји обавеза обрачунавања ПДВ, независно од 

тога да ли за та добра путник може да оствари право на повраћај ПДВ, у 

складу са Законом, као и вредност добара за чији промет не постоји обавеза 

обрачунавања ПДВ у складу са Законом. 

Доказима да је путник отпремио добра у иностранство из става 1. тачка 3) 

овог члана сматрају се: 

1) оригинал захтева путника за повраћај ПДВ издат у складу са овим 

правилником; 

2) оригинал рачуна, укључујући и фотокопију рачуна за испоручена добра. 

Документа из става 6. овог члана морају бити потписана од стране продавца, 

а од стране надлежног царинског органа потписана и оверена печатом. 

Члан 5б 

За испоруку добара у Републици Србији путнику, продавац издаје рачун за 

испоручена добра и, на захтев путника који купује добра, попуњава и издаје 

захтев за повраћај ПДВ. 

Рачуном из става 1. овог члана сматра се документ издат у складу са 

Законом, као и фискални исечак, односно фискални рачун издат у складу са 

законом којим се уређују фискалне касе. 

Захтев из става 1. овог члана издаје се на Обрасцу ЗПППДВ – Захтев 

путника за повраћај ПДВ, који је прописан овим правилником и чини његов 



саставни део, или на документу лицa које је продавац овластио за повраћај 

ПДВ путнику (у даљем тексту: оператор), под условом да тај документ 

садржи све податке које садржи Образац ЗПППДВ (у даљем тексту: захтев 

путника за повраћај ПДВ). 

Захтев путника за повраћај ПДВ издаје се у три примерка, од којих оригинал 

и једну копију продавац даје купцу, а другу копију задржава у својој 

документацији. 

Продавац наплаћује од купца укупну вредност испоручених добара са ПДВ. 

Члан 5в 

Приликом напуштања царинске територије Републике Србије, путник даје на 

увид царинском органу купљена добра, као и рачун, односно рачуне и 

оригинал и копију захтева путника за повраћај ПДВ. 

Пре овере рачуна и захтева путника за повраћај ПДВ, царински орган дужан 

је да утврди да ли: 

1) су подаци из путне исправе истоветни са подацима из захтева путника за 

повраћај ПДВ; 

2) су добра дата на увид истоветна са добрима из захтева путника за 

повраћај ПДВ и из рачуна, као и да та добра нису коришћена; 

3) је продавац потписао захтев путника за повраћај ПДВ и рачун, односно 

рачуне; 

4) је укупна вредност добара са ПДВ исказана у захтеву путника за повраћај 

ПДВ већа од 100 EUR, у динарској противвредности по средњем курсу 

Народне банке Србије; 

5) се добра отпремају пре истека три календарска месеца по истеку 

календарског месеца у којем је извршен промет тих добара. 

У захтев путника за повраћај ПДВ царински орган уноси податак о начину 

отпремања добара у иностранство. 

Ако су испуњени услови из става 2. овог члана, царински орган оверава 

оригинал захтева путника за повраћај ПДВ и приложене рачуне потписом и 

печатом и у захтев путника за повраћај ПДВ уноси датум отпремања добара 

са царинске територије Републике Србије. 

Ако царински орган утврди да нису испуњени услови из става 2. овог члана, 

у захтев путника за повраћај ПДВ уноси датум и разлоге за одбијање 

захтева и исти потписује. 

Оригинал, односно оригинале рачуна и захтева путника за повраћај ПДВ 

царински орган враћа путнику, а копију захтева путника за повраћај ПДВ 

задржава за своје потребе. 

Члан 5г 



Путнику или другом подносиоцу захтева плаћени ПДВ се враћа ако у року од 

шест месеци од дана издавања рачуна за промет тих добара достави 

продавцу од којег су купљена добра или оператору рачун, односно рачуне 

потписане и оверене печатом царинског органа и оригинал захтева путника 

за повраћај ПДВ на којем је царински орган потврдио да су испуњени услови 

за повраћај ПДВ у складу са овим правилником и уписао датум отпремања 

добара са царинске територије Републике Србије. 

Достављањем документације из става 1. овог члана сматра се да је поднет 

захтев путника за повраћај ПДВ. 

Захтев путника за повраћај ПДВ може да се поднесе лично, поштом или 

преко другог лица. Ако се захтев путника за повраћај ПДВ подноси поштом, 

путник мора да наведе рачун на који ће му се извршити повраћај ПДВ. 

Ако је захтев путника за повраћај ПДВ поднет продавцу, продавац враћа 

путнику укупан износ ПДВ који је плаћен као део накнаде за купљена добра 

у Републици Србији (у даљем тексту: укупан износ ПДВ) у динарима, 

готовинском исплатом или уплатом на рачун који је наведен у захтеву 

путника за повраћај ПДВ поднетог поштом. Исплата у готовини врши се 

одмах, а исплата на рачун у року од 15 дана од дана пријема захтева 

путника за повраћај ПДВ. 

Ако је захтев путника за повраћај ПДВ поднет оператору, оператор има 

право да по том основу од путника наплати накнаду (провизију), тако да 

путнику враћа укупан износ ПДВ умањен за износ накнаде (провизију) 

оператора, у динарима, готовинском исплатом која се врши одмах, односно 

исплатом на рачун у року од 15 дана од дана пријема захтева путника за 

повраћај ПДВ ако је тај захтев поднет поштом. 

Путник, односно друго лице преко којег је путник поднео продавцу или 

оператору захтев путника за повраћај ПДВ, на оригиналу захтева путника за 

повраћај ПДВ потписом потврђује да му је враћен ПДВ у готовини. 

У случају из става 5. овог члана, оператор доставља продавцу рачун, 

односно рачуне и оригинал захтева путника за повраћај ПДВ који оператору 

врши повраћај укупног износа ПДВ на рачун у банци. 

Члан 5д 

Продавац је дужан да води посебну евиденцију о промету добара за која је 

издао захтев путника за повраћај ПДВ на Обрасцу ЕЗПППДВ – Евиденција 

захтева путника за повраћај ПДВ, који је одштампан уз овај правилник и 

чини његов саставни део. 

Образац ЕЗПППДВ садржи нарочито следеће податке: 

1) датум пријема овереног оригинала захтева путника за повраћај ПДВ; 

2) евиденциони број и датум издавања захтева путника за повраћај ПДВ; 



3) број и датум издавања рачуна из захтева путника за повраћај ПДВ; 

4) износ накнаде за испоручена добра без ПДВ; 

5) износ ПДВ садржаног у накнади за испоручена добра; 

6) износ ПДВ који је враћен; 

7) датум повраћаја ПДВ.”. 

Члан 4. 

У члану 17. тачка 1) после речи: „од иностраног аеродрома” додају се речи: 

„или хелиодрома (у даљем тексту: аеродром)”. 

Члан 5. 

У члану 18. став 1. тачка 1) реч: „лица” брише се. 

Члан 6. 

У члану 20. став 1. тачка 1) реч: „лица” брише се. 

Члан 7. 

У члану 27. ст. 4. и 5. мењају се и гласе: 

„Имплементарни партнер доставља Пореској управи доказ да је у својству 

имплементарног партнера ангажован од стране даваоца донације, списак 

подимплементарних партнера, списак корисника донације и уговоре 

закључене са подимплементарним партнерима, односно корисницима 

донације. 

Корисник донације доставља Пореској управи доказ којим се потврђује да су 

новчана средства која су предмет уговора о донацији непосредно дата 

кориснику од стране даваоца донације, односно доказ којим се потврђује да 

ће добра или услуге непосредно платити давалац донације, списак страних 

лица са којима има закључене уговоре о промету добара и услуга за 

реализацију пројекта који је предмет донације, као и те уговоре.”. 

У ставу 9. речи: „Централи фотокопију уговора закљученог” замењују се 

речима: „Пореској управи уговор закључен”. 

Додаје се став 10, који гласи: 

„Документација из ст. 3, 6, 7. и 8. овог члана доставља се у папирном или 

електронском облику, а документација из ст. 4, 5. и 9. овог члана у 

електронском облику преко портала Пореске управе.”. 

Члан 8. 

У члану 28. став 1. речи: „у три примерка, које доставља Централи” 

замењују се речима: „и који доставља Пореској управи”. 

У ставу 2. реч: „Централи” замењује се речима: „Пореској управи”, а речи: 

„са депонованим потписима тих лица” бришу се. 



У ставу 3. тачка 1) речи: „назив и адресу” замењују се речима: „назив, 

адресу и ПИБ”. 

У тачки 8) речи: „Централе и потпис овлашћеног лица” замењују се речима: 

„Пореске управе”. 

Став 4. мења се и гласи: 

„Пореска управа проверава испуњеност услова за остваривање пореског 

ослобођења и ако су ти услови испуњени оверава потврду о пореском 

ослобођењу за донације и доставља је имплементарном, односно 

подимплементарном партнеру.”. 

У ставу 5. речи: „један примерак оверене потврде из става 4. овог члана, а 

други задржава за своје потребе” замењују се речима: „оверену потврду из 

става 4. овог члана”. 

Додаје се став 6, који гласи: 

„Документација из ст. 1. и 2. овог члана доставља се у електронском облику 

преко портала Пореске управе, потврда из става 4. овог члана у 

електронском облику, а потврда из става 5. овог члана у папирном или 

електронском облику.”. 

Члан 9. 

У члану 29. став 1. речи: „у три примерка, које доставља Централи” 

замењују се речима: „и коју доставља Пореској управи”. 

У ставу 2. речи: „у три примерка, које доставља Централи” замењују се 

речима: „и који доставља Пореској управи”. 

У ставу 3. реч: „Централи” замењује се речима: „Пореској управи”, а речи: 

„са депонованим потписима тих лица” бришу се. 

У ставу 4. тачка 1) речи: „назив и адресу” замењују се речима: „назив, 

адресу и ПИБ”. 

У тачки 9) речи: „Централе и потпис овлашћеног лица” замењују се речима: 

„Пореске управе”. 

Став 5. мења се и гласи: 

„Пореска управа проверава испуњеност услова за остваривање пореског 

ослобођења и ако су ти услови испуњени оверава потврду о пореском 

ослобођењу за донације из ст. 1. и 2. овог члана, и доставља је кориснику 

донације, крајњем кориснику, односно страном лицу.”. 

У ставу 6. речи: „један примерак оверене потврде из става 5. овог члана, а 

други задржава за своје потребе” замењују се речима: „оверену потврду из 

става 5. овог члана”. 

Додаје се став 7, који гласи: 



„Документација из ст. 1, 2. и 3. овог члана доставља се у електронском 

облику преко портала Пореске управе, потврда из става 5. овог члана у 

електронском облику, а потврда из става 6. овог члана у папирном или 

електронском облику.”. 

Члан 10. 

У члану 29а став 1. речи: „у три примерка, које доставља Централи” 

замењују се речима: „и коју доставља Пореској управи”. 

У ставу 2. реч: „Централи” замењује се речима: „Пореској управи”, а речи: 

„са депонованим потписима тих лица” бришу се. 

У ставу 3. тачка 1) речи: „назив и адресу” замењују се речима: „назив, 

адресу и ПИБ”. 

У тачки 9) речи: „Централе и потпис овлашћеног лица” замењују се речима: 

„Пореске управе”. 

Став 4. мења се и гласи: 

„Пореска управа проверава испуњеност услова за остваривање пореског 

ослобођења и ако су ти услови испуњени оверава потврду о пореском 

ослобођењу за донације из става 1. овог члана, и доставља је преносиоцу 

новчаних средстава.”. 

У ставу 5. речи: „један примерак оверене потврде из става 4. овог члана, а 

други задржава за своје потребе” замењују се речима: „оверену потврду из 

става 4. овог члана”. 

Додаје се став 6, који гласи: 

„Документација из ст. 1. и 2. овог члана доставља се у електронском облику 

преко портала Пореске управе, потврда из става 4. овог члана у 

електронском облику, а потврда из става 5. овог члана у папирном или 

електронском облику.”. 

Члан 11. 

Члан 31. брише се. 

Члан 12. 

Члан 32. мења се и гласи: 

„Члан 32. 

Пореска управа води евиденцију о достављеним уговорима о донацији, 

подацима о износу средстава која су предмет уговора о донацији, о 

имплементарним и подимплементарним партнерима, уговорима закљученим 

између имплементарних и подимплементарних партнера, корисницима 

донација, крајњим корисницима и страним лицима, уговорима закљученим 

између корисника донација и страних лица, уговорима закљученим између 

Делегације и домаћих или страних лица о промету добара и услуга, 



уговорима закљученим између страних лица и обвезника, преносиоцима 

новчаних средстава, уговорима закљученим између преносиоца новчаних 

средстава и имплементарних партнера, односно корисника новчаних 

средстава, копијама закључених уговора, доказима којима се потврђује да 

су новчана средства која су предмет уговора о донацији непосредно дата 

кориснику од стране даваоца донације, доказима којима се потврђује да ће 

добра или услуге непосредно платити давалац донације, као и о издатим 

потврдама о пореском ослобођењу за донације. 

Члан 13. 

У члану 33. став 3. реч: „Централи” замењује се речима: „Пореској управи”, 

а речи: „копије закључених уговора” замењују се речима: „закључене 

уговоре”. 

Додаје се став 4, који гласи: 

„Документација из става 2. овог члана доставља се у папирном или 

електронском облику, а документација из става 3. овог члана у 

електронском облику преко портала Пореске управе.”. 

Члан 14. 

У члану 34. став 1. речи: „потписује, оверава и издаје овлашћено лице 

Централе, у три примерка” замењују се речима: „оверава и издаје Пореска 

управа”. 

У ставу 2. речи: „потписује, оверава и издаје овлашћено лице Централе, у 

три примерка” замењују се речима: „оверава и издаје Пореска управа”. 

У ставу 3. тачка 8) мења се и гласи: 

„8) број и датум овере Пореске управе.”. 

Став 5. мења се и гласи: 

„Пореска управа проверава испуњеност услова за остваривање пореског 

ослобођења и ако су ти услови испуњени издаје потврду о пореском 

ослобођењу из ст. 1. и 2. овог члана и доставља је кориснику средстава, 

односно страном лицу.”. 

У ставу 6. речи: „један примерак потврде из става 5. овог члана обвезнику, 

а други задржава за своје потребе” замењују се речима: „обвезнику оверену 

потврду из става 5. овог члана”. 

У ставу 7. реч: „Централи” замењује се речима: „Пореској управи”. 

Додаје се став 12, који гласи: 

„Захтев из става 4. овог члана и податак о износу искоришћених средстава 

из става 7. овог члана достављају се у електронском облику преко портала 

Пореске управе, потврда из става 5. овог члана у електронском облику, а 

потврда из става 6. овог члана у папирном или електронском облику.”. 



Члан 15. 

Члан 36. брише се. 

Члан 16. 

Члан 37. мења се и гласи: 

„Члан 37. 

Пореска управа води евиденцију о достављеним уговорима о кредиту, 

односно зајму, подацима о износу и намени средстава који су предмет 

уговора о кредиту, односно зајму, корисницима средстава и страним лицима, 

уговорима закљученим између корисника средстава и страних лица, 

копијама закључених уговора, као и о издатим потврдама о пореском 

ослобођењу за кредит, односно зајам.”. 

Члан 17. 

У члану 38. додаје се став 3, који гласи: 

„Документација из става 2. овог члана доставља се у папирном или 

електронском облику.”. 

Члан 18. 

У члану 39. став 1. речи: „потписује, оверава и издаје овлашћено лице 

Централе” замењују се речима: „оверава и издаје Пореска управа”. 

У ставу 2. речи: „потписује, оверава и издаје овлашћено лице Централе” 

замењују се речима: „оверава и издаје Пореска управа”. 

У ставу 3. тачка 7) мења се и гласи: 

„7) број и датум овере Пореске управе.”. 

У ставу 4. реч: „Централи” замењује се речима: „Пореској управи”. 

Став 6. мења се и гласи: 

„Пореска управа проверава испуњеност услова за остваривање пореског 

ослобођења и ако су ти услови испуњени издаје потврду о пореском 

ослобођењу из става 3. овог члана и доставља је лицу које на основу 

међународног уговора има право набавке добара и услуга уз пореско 

ослобођење.”. 

У ставу 7. речи: „један примерак потврде из става 6. овог члана обвезнику, 

а други задржава за своје потребе” замењују се речима: „обвезнику потврду 

из става 6. овог члана”. 

Додаје се став 8, који гласи: 

„Захтев из става 4. овог члана доставља се у електронском облику преко 

портала Пореске управе, потврда из става 6. овог члана у електронском 



облику, а потврда из става 7. овог члана у папирном или електронском 

облику.”. 

Члан 19. 

Члан 41. брише се. 

Члан 20. 

Члан 42. мења се и гласи: 

„Члан 42. 

Пореска управа води евиденцију о достављеним међународним уговорима, 

укључујући и копије међународних уговора, лицима која на основу 

међународних уговора имају право набавке добара и услуга уз пореско 

ослобођење, као и издатим потврдама о пореском ослобођењу за 

међународни уговор.”. 

Члан 21. 

У члану 43. реч: „Централи” замењује се речима: „Пореској управи”. 

Члан 22. 

Поступци за остваривање пореских ослобођења на основу уговора из члана 

24. став 1. тач. 16а), 16б) и 16в) 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, 83/15, 108/16, 113/17 и 30/18), који нису 

окончани закључно са 31. децембром 2018. године, окончаће се у складу са 

Правилником 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, 21/17, 48/18 и 62/18).  

Члан 23. 

Одредбе чл. 11, 15. и 19. овог правилника примењиваће се од 1. фебруара 

2019. године. 

Члан 24. 

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2019. године. 



 



 



 


