
 
НАЦРТ ЗАКОНА 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 
 

Члан 1.  
 У Закону 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, 30/18, 
72/19 и 153/20), у члану 10а став 2. после речи: „из члана 9. став 1. овог закона” додају 
се запета и речи: „промет добара која су у поступку царинског складиштења у складу са 
царинским прописима”. 
 

Члан 2. 
 У члану 14. додаје се став 5, који гласи: 

 „Изузетно од става 1. тачка 4) овог члана, код промета електричне енергије на 
који се примењују правила релевантних европских асоцијација оператора преносних 
система у складу са законом којим се уређује енергетика, промет електричне енергије 
настаје даном издавања рачуна.”. 

 
Члан 3. 

 У члану 15. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 
„Изузетно од става 1. тачка 1) овог члана, услуга преузимања електричне енергије 

у енергетски систем на коју се примењују правила релевантних европских асоцијација 
оператора преносних система у складу са законом којим се уређује енергетика, сматра 
се пруженом даном издавања рачуна.”. 

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4. 
У досадашњем ставу 4, који постаје став 5, речи: „става 3.” замењују се речима: 

„става 4.”. 
 

Члан 4. 
 У члану 17. после става 6. додају се нови став 7. и став 8, који гласе: 

 „Тржишном вредношћу из ст. 5. и 6. овог члана, а у смислу овог закона, сматра 
се укупни износ који би купац добара, односно прималац услуга платио у тренутку 
промета добара, односно услуга независном добављачу за промет у Републици. 

Ако се за конкретна добра, односно услуге не може утврдити тржишна вредност, 
тржишна вредност утврђује се за слична добра или услуге, а ако се тржишна вредност 
не може утврдити ни за слична добра, односно услуге, тржишном вредношћу сматра се: 

1) за промет добара, износ који није нижи од набавне цене тих или сличних 
добара, а ако је та цена непозната, укупан износ утврђених трошкова у тренутку 
испоруке; 

2) за промет услуга, износ који није нижи од укупног износа утврђених трошкова 
пружања услуге које сноси порески обвезник.”. 

Досадашњи став 7. постаје став 9. 
 

Члан 5. 
 После члана 17. додају се чл. 17а и 17б, који гласе: 

 
„Члан 17a 

 Основица за промет добара, односно услуга у замену за вишенаменски вредносни 
ваучер је накнада плаћена за вишенаменски вредносни ваучер, а ако нема информација 
о тој накнади, основица је новчана вредност наведена на самом вишенаменском 
вредносном ваучеру или у повезаној документацији, без ПДВ који се односи на 
испоручена добра, односно пружене услуге. 
 
 



Члан 17б 
 Код промета добара, односно услуга између лица која се сматрају повезаним 
лицима у смислу овог закона, уз накнаду која је нижа од тржишне вредности, код којег 
стицалац нема право на одбитак претходног пореза у потпуности, основицом се сматра 
тржишна вредност тих добара, односно услуга, без ПДВ. 

Повезаним лицима у смислу овог закона сматрају се повезана лица у складу са 
законом којим се уређује порез на добит правних лица, лица код којих постоје породичне 
или друге личне везе, управљачке, власничке, чланске, финансијске или правне везе, 
укључујући однос између послодавца и запосленог, односно чланова породичног 
домаћинства запосленог одређеног сходно члану 56а став 6. овог закона.”. 
 

Члан 6. 
 У члану 28. после става 4. додају се нови ст. 5. и 6, који гласе: 

 „Рачуном из става 2. тачка 1) овог члана сматра се електронска фактура која је 
прихваћена, односно за коју се сматра да је прихваћена у складу са законом којим се 
уређује електронско фактурисање.  

Ако је електронска фактура из става 5. овог члана прихваћена најкасније до 
истека рока за предају пореске пријаве за порески период у којем је настала пореска 
обавеза у складу са овим законом, обвезник може да оствари право на одбитак 
претходног пореза најраније за порески период у којем је пореска обавеза настала, 
независно од тога да ли је електронска фактура издата на дан настанка пореске обавезе 
или после тог дана.”. 

Досадашњи ст. 5. и 6. постају ст. 7. и 8.  
 

Члан 7. 
 У члану 51а став 1. реч: „писмено” замењује се речима: „у електронском облику”,  
а реч: „надлежни” брише се. 
 У ставу 2. речи: „надлежном пореском органу” замењују се речима: „пореском 
органу у електронском облику”. 
 

Члан 8. 
У члану 56а став 2. тачка 1) после речи: „у својини,” додају се речи: „заједничкој 

својини,”. 
У ставу 4. после речи: „у својини,” додају се речи: „заједничкој својини,”. 

 
Члан 9. 

Овај закон ступа на снагу 1. јануара 2023. године. 


