
Правилник о изменама и допунама Правилника о одређивању 

случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код 

којих се могу изоставити поједини подаци 

Члан 1. 

У Правилнику о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања 

рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци 

(„Службени гласник РС”, бр. 123/12, 86/15 и 52/18), у члану 2. став 1. речи: 

„113/17 и 30/18” замењују се речима: „113/17, 30/18 и 72/19”.  

Члан 2. 

У члану 4а став 1. речи: „укључујући и услуге непосредно повезане са тим 

услугама које пружа исто лице” замењују се речима: „услуге непосредно 

повезане са тим услугама, као и услуге техничке подршке приликом 

коришћења софтвера, хардвера и друге опреме на одређени временски 

период”. 

Члан 3. 

Члан 5. мења се и гласи: 

„Члан 5. 

Обвезник ПДВ који изврши пренос једнонаменског вредносног ваучера у 

своје име издаје рачун из члана 42. став 1. Закона. 

Обвезник ПДВ који је издао једнонаменски вредносни ваучер и који изврши 

стварну испоруку добара, односно стварно пружање услуга у замену за тај 

једнонаменски вредносни ваучер, за стварну испоруку добара, односно 

стварно пружање услуга не издаје рачун из члана 42. став 1. Закона. 

Ако је износ накнаде за стварну испоруку добара, односно стварно пружање 

услуга већи од износа наведеног у једнонаменском вредносном ваучеру, 

обвезник ПДВ из става 2. овог члана издаје рачун у складу са Законом 

стварном примаоцу добара, односно услуга за износ те разлике. 

Обвезник ПДВ који изврши стварну испоруку добара, односно стварно 

пружање услуга у замену за једнонаменски вредносни ваучер који је издао 

други обвезник ПДВ, издаје рачун у складу са Законом обвезнику ПДВ – 

издаваоцу једнонаменског вредносног ваучера. 

Ако је износ накнаде за стварну испоруку добара, односно стварно пружање 

услуга већи од износа наведеног у једнонаменском вредносном ваучеру, 

обвезник ПДВ из става 4. овог члана издаје рачун у складу са Законом 

стварном примаоцу добара, односно услуга за износ те разлике.”. 

Члан 4. 

После члана 6. додаје се члан 6а, који гласи: 

„Члан 6а 



Обвезник ПДВ који изврши пренос једнонаменског вредносног ваучера у 

своје име издаје рачун који садржи податке о: 

1) називу, адреси и ПИБ-у обвезника – издаваоца рачуна; 

2) месту и датуму издавања и редном броју рачуна; 

3) називу, адреси и ПИБ-у обвезника – примаоца рачуна; 

4) добрима, односно услугама на које се једнонаменски вредносни ваучер 

односи (нпр. гориво, телекомуникационе услуге, одећа, обућа, одећа и 

обућа, накит, играчке, књиге, продајни асортиман потенцијалног, односно 

потенцијалних испоручилаца добара и др.); 

5) износу основице; 

6) пореској стопи која се примењује; 

7) износу обрачунатог ПДВ. 

У рачун из става 1. овог члана уноси се и напомена да се рачун издаје за 

пренос једнонаменског вредносног ваучера.”. 

Члан 5. 

После члана 19. додаје се члан 19а, који гласи: 

„Члан 19а 

Обвезник ПДВ који издаје рачун за промет добара на основу својих података 

и на основу података које му у складу са законом достављају друга лица, 

нема обавезу да у случају промене података достављених од стране других 

лица изда нови рачун, већ поступа у складу са чланом 15. овог 

правилника.”. 

Члан 6. 

У члану 24б став 1. тачка 3) речи: „укључујући и услуге непосредно 

повезане са тим услугама које пружа исто лице” замењују се речима: 

„услуга непосредно повезаних са тим услугама, као и услуга техничке 

подршке приликом коришћења софтвера, хардвера и друге опреме на 

одређени временски период”. 

Члан 7. 

У члану 25. став 2. после речи: „фискални исечак” додају се запета и речи: 

„односно фискални рачун”. 

После става 2. додаје се став 3, који гласи: 

„Рачун из става 2. овог члана садржи и податак о броју фискалног исечка, 

односно фискалног рачуна.” 

Члан 8. 

Члан 29. мења се и гласи: 



„Члан 29. 

Обвезник ПДВ који изврши пренос вишенаменског вредносног ваучера у 

складу са Законом, не издаје рачун из члана 42. Закона.”. 

Члан 9. 

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2020. године. 


