
From: Ranko Grba
Sent: petak, 12. jun 2020. 00:59
To: kabinet
Subject: RE: 

Poštovanje, 
 
Na pitanje pod brojem 1 ste odgovorili sa DA.  
 
Po našem mišljenju pravni osnov koji ste naveli za takvo tumačenje nije ispravno, i to iz dva razloga: 
 
1. Član 2. tačka 3) Uredbe se ne odnosi na isplate preduzetnicima. U članu 2. tačka 3) Uredbe se kaže: 
„...mogu da se koriste ISKLJUČIVO za isplate zarada i naknada zarada ZAPOSLENIMA“.  
 
Preduzetnici nisu zaposleni, pa se u tom smislu ova odredba nikako ne može primenjivati na preduzetnike, već 
isključivo na isplate zaposlenima. 
 
Međutim, čak i da ne piše ZAPOSLENIMA, tumačenje koje ste dali u vezi sa članom 13. stav 3. Zakona o porezu na 
dohodak građana ne bi bilo ispravno, detaljnije čitajte pod tačkom 2. ovog objašnjenja. 
 
U Uredbi je inače precizirano kada se nešto odnosi na ličnu zaradu preduzetnika, a ne samo na zarade i naknade 
zarada zaposlenih, npr. kada se govori o fiskalnim pogodnostima (član 2. tačka 2) alineja 1 Uredbe): 
„- poreza na dohodak građana na zarade i naknade zarada (u daljem tekstu: porez) i doprinosa za obavezno socijalno 
osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi) na zarade i naknade zarada, kao i poreza i doprinosa na ličnu zaradu 
preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika,...“ 
 
Posebno ističemo to što se u prethodnoj odredbi čak i ne spominju zaposleni, jer se podrazumeva da se zarade i 
naknade zarada odnose na zaposlene, pa se zbog toga posebno navodi i lična zarada preduzetnika. 
 
2. Odredba člana 13. stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana, na koju se pozivate za ovakvo tumačenje, ne 
može se primenjivati na Uredbu, jer se odnosi isključivo na Zakon o porezu na dohodak građana: 
„Zaradom, U SMISLU OVOG ZAKONA, smatra se i isplaćena lična zarada preduzetnika utvrđena u skladu sa ovim 
zakonom.“ 
 
Ne postoji odredba Uredbe koja poziva na shodnu primenu Zakona o porezu na dohodak građana, a u vezi sa 
pojmom zarade. 
 
Imajući to u vidu, zaradom, u smislu Uredbe, smatra se zarada iz Zakona o radu. 
 
Podsećamo na član 46. Jedinstvenih metodoloških pravila za izradu propisa, u vezi sa primenom drugih propisa: 
„Član 46. 
Propisom se može predvideti primena drugog propisa ako na pojedine odnose koji se uređuju propisom treba 
primeniti i drugi propis. 
Ako na pojedine odnose koji se uređuju propisom treba primeniti i drugi propis upotrebom analogije, propisom se 
može predvideti shodna primena drugog propisa.“ 
 
**************************** 
 
U skladu sa ovim objašnjenjem, molimo Vas da preispitate odgovore koje ste dali i ponovo odgovorite na dva pitanja 
iz prethodnog dopisa. 
 
Ukoliko i pored ovog objašnjenja smatrate vaše odgovore ispravnim, molim Vas da odgovorite na sledeće pitanje: 
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Koji je pravni osnov da se pojam zarade iz člana 13. Zakona o porezu na dohodak građana primeni na Uredbu, 
imajući u vidu da odredbama Uredbe to nije predviđeno? 
 
Pozdrav, 
Ranko Grba 
 
-----Original Message----- 
From: kabinet <kabinet@purs.gov.rs>  
Sent: Thursday, June 11, 2020 10:19 AM 
To: Ranko Grba <rankogrba@consultingneo.com> 
Subject: FW:  
 
 
Поштовани, 
 
Одговор на питање под бројем 1 је Да. 
 
Одредбама члана 2. тачка 3. Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним 
субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица 
насталих услед болести COVID-19 (у даљем тексту: Уредба),  прописано је да директна давања из буџета 
привредним субјектима у приватном сектору - уплата бесповратних новчаних средстава привредним 
субјектима у складу са овом уредбом, могу да се  користе искључиво за исплате зарада и накнада зарада 
запосленима. 
Одредбом члана 13. став 3. Закона о порезу на доходак грађана, прописано је да се зарадом, у смислу овог 
закона, сматра и исплаћена лична зарада предузетника утврђена у складу са овим законом. 
Имајући у виду наведено, предузетници који су се у складу са законом определили за исплату личне зараде, 
уплаћена новчана средства могу да користе искључиво за исплату личне зараде која се као месечно лично 
примање предузетника опорезује порезом на доходак грађана на зараду и припадајућим доприносима за 
обавезно социјално осигурање. 
 
 
Одговор на питање под бројем 2 је Не. 
 
Одредбама члана 2. тачка 3., чл. 13. и 17. Уредбе прописано је да ће директна давања бити исплаћивана на 
наменски рачун послодавца, а послодавац је у обавези да добијена средства искористи за исплату зарада и 
накнада зарада запосленима. 
Циљ директних давања предвиђених Уредбом је да се послодавцу олакша обезбеђивање средстава за 
исплату зарада запосленима, односно уколико је то могуће да се запосленима исплате зараде у вишем 
износу од оног који је уговорен. 
Уколико послодавац не жели да користи овакве олакшице он нема обавезу да прихвати примену мера. 
Такође, уколико послодавац не искористи примљена директна давања за исплату зараде запосленима, након 
завршетка примене мера у складу са Уредбом, неискоришћени износ средстава биће враћен у буџет. Према 
нашем мишљењу не постоји ниједан разлог да се примљена средства не искористе за исплате зарада, 
односно накнада зарада запосленима. 
 
С поштовањем, 
 
________________________________________ 
Od: Ranko Grba [rankogrba@consultingneo.com] 
Poslato: 8. jun 2020 14:34 
Za: ДРАГАН АГАТУНОВИЋ 
Cc: kabinet 
Tema: FW: 
 
Poštovanje, 
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Iz kabineta gospodina Krtolice su me uputili na Vas, a u vezi sa dobijanjem odgovora na postavljeno pitanje. 
 
Pozdrav, 
Ranko Grba 
 
-----Original Message----- 
From: Ranko Grba 
Sent: Wednesday, June 3, 2020 4:02 PM 
To: usluge <usluge@purs.gov.rs> 
Cc: kabinet@purs.gov.rs 
Subject: RE: 
 
Poštovanje, 
 
Smatram da niste odgovorili na moje pitanje. U tom smislu Vas molim da potvrdite moj zaključak da ste u odgovoru 
koji ste poslali mom klijentu (videti fajl u prilogu, deo odgovora koji počinje od reči "Dakle,..." pa do kraja odgovora): 
- ili tumačili slučaj u kojem preduzetnik ŽELI direktno davanje u celosti da iskoristi za isplatu lične zarade, 
- ili pogrešno razumeli pitanje. 
 
Da bismo bili precizni i jasni, molim Vas da sa DA ili NE odgovorite na sledeća pitanja u vezi sa ovom temom: 
 
1. Kod preduzetnika koji se opredelio za isplatu lične zarade, da li iznos direktnog davanja koje dobija na osnovu 
člana 9. stav 2. Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima... mora da koristi isključivo za isplatu lične 
zarade? 
Ako je odgovor na ovo pitanje DA, molim Vas da navedete pravni osnov takvog tumačenja. 
 
2. Da li preduzetnik koji se opredelio za isplatu lične zarade, ako iznos direktnog davanja koje dobija na osnovu člana 
9. stav 2. Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima... ne koristi za isplatu lične zarade, može isplatu 
tog iznosa na tekući račun vršiti na isti način kao i preduzetnik koji se samooporezuje a nije se opredlio za isplatu 
lične zarade? 
Ako je odgovor na ovo pitanje NE, molim Vas da navedete pravni osnov takvog tumačenja. 
 
Na osnovu prethodnog odgovora koji ste dali, pretpostavljam da je odgovor na prvo pitanje NE, a na drugo pitanje 
DA, ali Vas molim da to bude precizirano upravo vašim odgovorom na postavljena pitanja. 
 
Pozdrav, 
Ranko Grba 
 
-----Original Message----- 
From: usluge <usluge@purs.gov.rs> 
Sent: Wednesday, June 3, 2020 1:16 PM 
To: Ranko Grba <rankogrba@consultingneo.com> 
Subject: 
 
 
Поштовани, 
 
 
 
Поводом Вашег обраћања Пореској управи дана 08. и 22.05.2020. године којим тражите појашњење одговора 
датог пореском обвезнику – предузетнику који се определио за изплату личне зараде на питање у вези са 
исплатом наменских средстава, обавештавамо Вас следеће: 
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Одредбом члана 33а став 1. Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/01,..., 86/19) 
прописано је да предузетник и предузетник пољопривредник могу да се определе за исплату личне зараде. 
 
 
Личном зарадом сматра се новчани износ који предузетник исплати и евидентира у пословним књигама као 
своје месечно лично примање увећан за припадајуће обавезе из зараде (члан 33а став 2. поменутог Закона). 
 
 
Сагласно наведеном, обвезник који се определио за исплату личне зараде, обрачун пореза и доприноса врши 
на износ исплаћене личне зараде. 
 
 
 
С поштовањем, 
 
 
 
Пореска управа Републике Србије - Централа Сектор за пружање услуга пореским обвезницима и едукацију 
[http://www.purs.gov.rs/upload/porez_mail.jpg] 
[http://www.purs.gov.rs/upload/porez_mail.jpg] 



From: Ranko Grba
Sent: petak, 22. maj 2020. 13:49
To: kabinet@purs.gov.rs; nenad.krtolica@purs.gov.rs
Subject: tumačenje direktnog davanja za preduzetnike

Poštovanje, 
 
Obratio nam se klijent koji je dobio ovakav odgovor od strane Poreske uprave sa mejla usluge@purs.gov.rs:  
 
"Уредба о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и 
новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19, не 
регулише начин обрачуна пореза и доприноса на личну зараду предузетника. 
Сходно томе, на све исплате по овом основу, порези и доприноси се обрачунавају у складу са Законом о 
порезу на доходак грађана и Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање. 
Дакле, уколико предузетник који се определио за исплату личне зараде, у пореској пријави ППП-ПД исказао 
зараду у износу мањем од износа наменски добијених средстава, може да искористи мањи износ, при чему 
се преостали део наменских средстава враћа у буџет РС.  Уколико жели да искористи цео износ дужан је да на 
тај износ обрачуна порезе и доприносе у складу са Законом. 
По истом принципу привредни субјект користи средства и за запослене раднике." 
 
Prve dve rečenice ovog odgovora su preuzete iz publikacije Najčešća pitanja i odgovori 3 (pitanje broj 35), koju su 
priredili Vlada Srbije, Ministarstvo finansija i Privredna komora Srbije. 
 
Međutim, nastavak odgovora (od reči "Dakle,..." pa do kraja odgovora) je vrlo interesantan jer do sada ovakav 
odgovor ili tumačenje nigde nije zvanično objavljeno. Smatram da taj deo odgovora nije nikako u skladu sa 
prethodnim delom odgovora koji je zvanično objavljen u gore pomenutoj publikaciji, niti proizlazi iz tog prethodnog 
dela odgovora. S druge strane, nastavak odgovora jasno ukazuje da osoba koja je dala takvo tumačenje smatra da 
ono proizlazi iz prve dve rečenice (koje su objavljene zvanično u gore pomenutoj publikaciji), jer nastavak odgovora 
započinje sa "Dakle,...". 
 
U tom smislu Vas molim da odgovorite da li je to zvaničan stav Poreske uprave ili Ministarstva finansija i ako jeste, da 
objasnite pravni osnov takvog tumačenja.  
 
Takođe Vas molim da, ako je moguće, ne navodite eventualno kao pravni osnov član 2. stav 1. tačku 3) Uredbe o 
fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima, jer se u toj odredbi kaže "mogu da se koriste ISKLJUČIVO za isplate 
zarada i naknada zarada ZAPOSLENIMA." 
 
U nastavku prenosimo deo našeg tumačenja u vezi sa ovim pitanjem: 
 
"1) U članu 2. tačka 3) Uredbe je propisano da „direktna davanja … mogu da se koriste isključivo za isplate zarada i 
naknada zarada zaposlenima.“ Članom 9. stav 2. predviđeno je da se u pogledu prava na uplatu direktnih davanja 
broj zaposlenih iz Obrasca PPP-PD uvećava za 1 kod preduzetnika (osim ako imaju istovremeno status zaposlenog ili 
korisnika penzije). 
Nijedna odredba Uredbe ne upućuje na to da se direktno davanje preduzetniku LZ odnosi na njegovu ličnu zaradu. 
Lična zarada preduzetnika se u Uredbi spominje samo u kontekstu fiskalnih pogodnosti u vidu odlaganja dospelosti 
za porez i doprinose. U vezi sa tim treba imati u vidu da su direktno davanje i fiskalna pogodnost u vidu odlaganja 
dospelosti za porez i doprinose na ličnu zaradu preduzetnika dve različite mere koje nisu ni u kakvoj direktnoj vezi. 
Na kraju ove tačke ukazujemo na činjenicu da su sa aspekta poreskih i radno pravnih propisa zaposleni i preduzetnik 
LZ dve potpuno drugačije, neuporedive kategorije. 
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2) Svi preduzetnici kojima imaju pravo na direktno davanje su ravnopravni iz ugla odredaba Uredbe, pa to davanje 
treba da bude tretirano na isti način za svakog preduzetnika (kao što je tretman davanja za zaposlene isti za sve 
zaposlene). 
U tom smislu, smatramo da iznos direktnog davanja predstavlja prihod preduzetnika. Poreski tretman tog prihoda 
zavisi od vrste preduzetnika: 
Za preduzetnika koji se samooporezuje (bez obzira da li je preduzetnik LZ ili ne), to je prihod koji ulazi u osnovicu za 
oporezivanje prihoda od samostalne delatnosti; Za preduzetnika paušalca nije od uticaja na osnovicu za oporezivanje 
jer je kod njega poreska osnovica paušalno utvrđen prihod. 
Kako će preduzetnik LZ koristiti taj prihod isključivo je stvar njegove odluke, kao što je i samo njegova odluka iznos 
lične zarade koju sebi isplaćuje. 
 
3) Tvrdnja da se isplata direktnog davanja na lični tekući račun preduzetnika LZ mora tretirati kao isplata lične zarade 
je besmislena. 
Preduzetnik LZ može izvršiti isplatu sa računa na svoj tekući račun po raznim osnovama, a ne samo po osnovu lične 
zarade. 
Jedini osnov za obračunavanje poreza i doprinosa kod isplata za preduzetnika LZ je isplata lične zarade. Za ostale 
osnove ne postoji obaveza obračunavanja poreza i doprinosa. O tome jasno govori i mišljenje Ministarstva finansija 
broj 430-00-197/2019-04 od 21.10.2019. godine." 
 
Suština je sledeća: u skladu sa odredbama Uredbe i drugih važećih propisa, direktno davanje za preduzetnika koji se 
opredelio za isplatu lične zarade nije ni u kakvoj vezi sa ličnom zaradom tog preduzetnika. Smatramo da je rečenica 
iz odgovora preuzetog iz publikacije Najčešća pitanja i odgovori 3 (pitanje broj 35), koja glasi " Сходно томе, на све 
исплате по овом основу, порези и доприноси се обрачунавају у складу са Законом о порезу на доходак 
грађана и Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање" apsolutno u skladu sa našim mišljenjem, 
jer se kod svih preduzetnika radi o oporezivanju prihoda od samostalne delatnosti. 
 
Pozdrav, 
Ranko Grba 
  
 
 



From: Ranko Grba
Sent: petak, 08. maj 2020. 19:01
To: usluge@purs.gov.rs
Subject: direktna davanja

Poštovanje, 
 
Danas mi se obratio klijent koji je od vas dobio mejl, u kojem između ostalog piše: 
 
"Уредба о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и 
новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19, не 
регулише начин обрачуна пореза и доприноса на личну зараду предузетника. 
Сходно томе, на све исплате по овом основу, порези и доприноси се обрачунавају у складу са Законом о 
порезу на доходак грађана и Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање. 
Дакле, уколико предузетник који се определио за исплату личне зараде, у пореској пријави ППП-ПД исказао 
зараду у износу мањем од износа наменски добијених средстава, може да искористи мањи износ, при чему 
се преостали део наменских средстава враћа у буџет РС.  Уколико жели да искористи цео износ дужан је да на 
тај износ обрачуна порезе и доприносе у складу са Законом. 
По истом принципу привредни субјект користи средства и за запослене раднике." 
 
Prve dve rečenice ovog odgovora su preuzete iz publikacije Najčešća pitanja i odgovori 3 (pitanje broj 35), koju su 
priredili Vlada Srbije, Ministarstvo finansija i Privredna komora Srbije. 
 
Međutim, nastavak odgovora je vrlo interesantan jer do sada ovakav odgovor ili tumačenje nigde nije zvanično 
objavljeno. U tom smislu Vas molim da objasnite osnov takvog tumačenja (od reči "Dakle,..." pa do kraja odgovora): 
- lično tumačenje osobe koja je odgovarala na postavljeno pitanje 
- tumačenje u usmenoj formi dobijeno od strane lica iz Poreske uprave na istom nivou hijerarhije 
- tumačenje u usmenoj formi dobijeno od strane lica iz Poreske uprave na višem nivou hijerarhije 
- tumačenje u pismenoj formi dobijeno od strane lica iz Poreske uprave 
- tumačenje u pismenoj formi dobijeno od strane lica iz Ministarstva finansija. 
 
Smatram da taj deo odgovora nije nikako u skladu sa prethodnim delom odgovora koji je zvanično objavljen u gore 
pomenutoj publikaciji. S druge strane, nastavak odgovora jasno ukazuje da osoba koja je dala takvo tumačenje 
smatra da ono proizlazi iz prve dve rečenice (koje su objavljene zvanično u gore pomenutoj publikaciji), jer nastavak 
odgovora započinje sa "Dakle,...". 
 
U tom smislu je od izuzetne važnosti saznanje odakle potiče takvo tumačenje. U suprotnom ovakvo proizvoljno 
tumačenje može dovesti do ogromne pravne nesigurnosti među privrednim subjektima. Naša obaveza prema 
klijentu nalaže da pitanje uputimo daljim nadležnim instancama ukoliko Vi niste u mogućnosti da nam odgovorite. 
 
Pozdrav, 
Ranko Grba 
Neobilten 
 

rankogrba

rankogrba


