ЗАКОНО ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗИМА НА УПОТРЕБУ,
ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ДОБАРА

Члан 1.
У Закону о порезима на употребу, држање и ношење добара („Службени
гласник РС”,
бр. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09,106/09, 95/10, 101/1
0, 24/11, 100/11, 120/12, 113/13, 68/14 – др. закон и140/14), у члану 2. став 1. после
речи: „(у даљем тексту: регистрација)” додају се запета и речи: „осим код
привремене регистрације која се врши на период краћи од једне године,”.
Члан 2.
У члану 5. став 1. тачка 1) тачка и запета на крају замењују се запетом и
додају речи: „уз доказе о испуњењу прописаних услова;”.
У тачки 2) тачка и запета на крају замењују се запетом и додају речи: „уз
доказе о испуњењу прописаних услова;”.
У тачки 2а) реч: „родитељи” замењује се речима: „законски заступници”, а
тачка и запета на крају замењују се запетом и додају речи: „уз доказе о
испуњености прописаних услова;”.
Тачка 3) мења се и гласи:

„3)

здравствене установе основане од стране Републике Србије, аутономне

покрајине или јединице локалне самоуправе, чији је власник Република
Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, у потпуности
или у већинском делу – за амбулантна возила;”.
После става 3. додаје се став 4, који гласи:

„Ако физичко лице по више основа из става 1. тач. 1) до 2а) овог члана има
право на пореско ослобођење, то право остварује на једно путничко возило

које се на име тог лица, уз доказе о испуњењу услова из става 2. овог члана,
прво региструје у једној години.”
Члан 3.
У члану 5а став 1. после речи: „регистрације” додају се запета и речи:
„односно за моторно возило за које надлежном органу нису пружени докази о
испуњењу услова за остваривање права из члана 5. став 1. овог закона”.
После става 3. додаје се став 4, који гласи:

„Ако власник возила код чије регистрације је остварено право на умањење
пореза из члана 5. став 3. овог закона, пре истека важења регистрације
престане да тим возилом обавља ауто-такси превоз, односно обуку кандидата
за возаче, дужан је да за период од дана престанка обављања те делатности
тим возилом до истека периода на који је возило регистровано, плати
припадајући износ пореза на употребу моторних возила који се утврђује у
односу на разлику прописаног износа пореза за то возило из члана 4. овог
закона на дан регистрације и плаћеног умањеног износа пореза, у сразмери
са тим периодом.”
Члан 4.
У члану 5б став 2. после речи: „износу” додају се речи: „и доказ о плаћеном
порезу у случају из члана 5а став 4. овог закона”.
Члан 5.
У члану 6. после речи: „моторних возила” додају се речи: „и доказа о
плаћеном порезу у случају из члана 5а став 4. овог члана”.
Члан 6.
У члану 13а после речи: „плутајуће дозволе” додају се речи: „(у даљем
тексту: упис пловила у уписник)”.
Члан 7.

У члану 16. став 2. мења се и гласи:

„Доказ о плаћеном порезу на употребу пловила у прописаном износу и доказ о
плаћеном порезу у случају из члана 16а став 3. овог члана обвезник подноси
уз захтев за упис пловила у уписник органу надлежном за упис пловила у
уписник.”
У ставу 3. речи: „Упис пловила, односно продужење важности бродског
сведочанства, односно пловидбене дозволе, односно плутајуће дозволе, у
уписник може се извршити само уз доказ о плаћеном порезу на употребу
пловила у прописаном износу,” замењују се речима: „Упис пловила у уписник
може се извршити само уз доказ, односно доказе, из става 2. овог члана”.
Члан 8.
У члану 16а став 1. после речи: „плутајуће дозволе” додају се запета и речи:
„односно за пловило за које надлежном органу нису пружени докази из члана
16. став 4. овог закона о испуњењу услова за остваривање права из члана
15а овог закона”.
После става 2. додаје се став 3, који гласи:

„Ако је обвезник пре истека важења уписа, односно важности бродског
сведочанства, односно пловидбене дозволе, односно плутајуће дозволе,
престао да обавља регистровану делатност пловилом код чијег уписа у
уписник је остварено право на ослобођење из члана 15а овог закона, дужан је
да за период од дана престанка обављања те делатности тим пловилом до
истека периода на који је пловило уписано у уписник, плати припадајући
износ пореза на употребу пловила који се утврђује сразмерно том периоду, у
односу на порез за то пловило из члана 15. овог закона на дан уписа у
уписник.”
Члан 9.
У члану 20. став 2. после речи: „износу” додају се речи: „и доказ о плаћеном
порезу у случају из члана 20а став 3. овог закона”.

Члан 10.
У члану 20а став 1. после речи: „провери пловидбености” додају се запета и
речи: „односно за који надлежном органу нису пружени докази о испуњењу
услова за остваривање права из члана 19. став 4. овог закона”.
После става 2. додаје се став 3, који гласи:

„Обвезник који је ваздухоплов за који је остварено право на ослобођење из
члана 19. став 4. овог закона престао да користи за спорт, односно обвезник
коме је престало својство члана Ваздухопловног савеза Србије, пре истека
важења уписа ваздухоплова у регистар, односно важности потврде о провери
пловидбености, дужан је да плати припадајући износ пореза на употребу
ваздухоплова за тај ваздухоплов, за период од дана престанка коришћења за
спорт, односно престанка чланства Ваздухопловног савеза Србије, до истека
периода на који је ваздухоплов уписан у регистар, односно на који је
продужена важност потврде о провери пловидбености, који се утврђује
сразмерно том периоду у односу на порез за тај ваздухоплов из члана 19. ст.
1. до 3. овог закона на дан уписа у регистар, односно продужења потврде о
провери пловидбености.”
Члан 11.
Члан 21. мења се и гласи:

„Члан 21.
Порез на регистровано оружје плаћа се за сваку календарску годину, на
регистровано оружје утврђено овим законом, и то на:
1) аутоматску пушку;
2) полуаутоматску пушку;
3) оружје за личну безбедност за које је издат оружни лист за држање оружја,
односно колекционарска дозвола, односно дозвола за ношење оружја, осим на
гасне спрејеве и на уређаје за изазивање електрошокова (електрошокере или

парализаторе).”
Члан 12.
У члану 22. речи: „одобрења, односно оружног листа, односно дозволе, за
држање, односно за држање и ношење оружја” замењују се речима: „оружног
листа, односно колекционарске дозволе, односно дозволе за ношење оружја,
за оружје из члана 21. овог закона.”
Члан 13.
Члан 23. мења се и гласи:

„Члан 23.
Обвезник пореза на регистровано оружје је лице на које гласи оружни лист,
односно колекционарска дозвола, односно дозвола за ношење оружја.
Ако је за више лица издат оружни лист, односно колекционарска дозвола,
односно дозвола за ношење једног истог оружја, порески обвезник је власник
оружја.”
Члан 14.
Члан 24. мења се и гласи:

„Члан 24.
Порез на регистровано оружје плаћа се у годишњем износу, по сваком комаду
оружја, и то на:

динара
1) аутоматску пушку

12.700

2) полуаутоматску пушку

5.090

3) оружје за личну безбедност за које је издат оружни лист за држање
оружја, односно колекционарска дозвола

3.440

4) оружје за личну безбедност за које су издати оружни лист за држање,
односно колекционарска дозвола, као и дозвола за ношење оружја

17.160.”

Члан 15.
После члана 24. додаје се члан 24а, који гласи:

„Члан 24а
На регистровано оружје из члана 21. овог закона за које је у току
календарске године настала пореска обавеза, порез на регистровано оружје
за ту годину утврђује се и плаћа у припадајућем износу у односу на износ
пореза из члана 24. овог закона, који је сразмеран периоду од настанка
пореске обавезе до истека те календарске године.
На регистровано оружје из члана 21. овог закона за које је правоснажним
решењем надлежног органа одузет оружни лист, односно колекционарска
дозвола, односно дозвола за ношење оружја, порез на регистровано оружје за
ту годину утврђује се и плаћа у припадајућем износу у односу на износ пореза
из члана 24. овог закона, који је сразмеран периоду од почетка те
календарске године, односно од настанка пореске обавезе у тој години, до
дана правоснажности решења надлежног органа.
Ако је порез на регистровано оружје утврђен и плаћен за годину у којој је
правоснажним решењем надлежног органа одузет оружни лист, односно
колекционарска дозвола, односно дозвола за ношење оружја, припадајући
износ пореза за период од дана правоснажности решења о одузимању
оружног листа, односно дозволе, до истека те године, сматра се више
плаћеним порезом, у складу са законом којим се уређују порески поступак и
пореска администрација.
За регистровано оружје из члана 24. тачка 3) овог закона за које обвезник у
току календарске године добије дозволу за ношење оружја, пореска обавеза
за ту годину из тачке 3) тог члана увећава се за припадајући износ, који се

обрачунава у односу на разлику износа пореза из тач. 4) и 3) тог члана
сразмерно периоду од дана издавања дозволе за ношење оружја до истека те
календарске године.
Порез на регистровано оружје утврђује се и плаћа у припадајућем износу који
се утврђује на начин из ст. 2. и 3. овог члана, за регистровано оружје, и то:
1)

за које у току календарске године истекне а не продужи се важност

оружног листа, односно колекционарске дозволе, односно дозволе за ношење
оружја;
2)

које се у току календарске године онеспособи, у складу са законом којим

се уређују оружје и муниција;
3)

на коме се у току календарске године пренесе право својине;

4)

кад у току календарске године наступи смрт обвезника;

5)

кад наступе друге чињенице, у складу са законом којим се уређују оружје

и муниција, које доводе до престанка пореске обавезе у складу са овим
законом.”
Члан 16.
У члану 26. став 1. после речи: „података које му” додају се речи: „за оружје
из члана 21. овог закона”, а речи: „оружни лист за држање и ношење оружја
за личну безбедност, оружни лист за држање и ношење оружја, односно
дозволу за ношење оружја за личну безбедност” замењују се речима:
„исправу о регистровању оружја”.
Став 2. мења се и гласи:

„Републички орган управе задужен за унутрашње послове дужан је да податке
из става 1. овог члана достави надлежном пореском органу у року од 15 дана
од дана:
1)

издавања оружног листа, односно колекционарске дозволе, односно

дозволе за ношење оружја;
2)

правоснажности решења о одузимању оружног листа, односно

колекционарске дозволе, односно дозволе за ношење оружја;
3)

истицања важности оружног листа, односно колекционарске дозволе,

односно дозволе за ношење оружја, која није продужена;
4)

пријаве онеспособљавања оружја;

5)

преноса права својине на регистрованом оружју;

6)

преузимања оружја од стране тог органа након смрти власника;

7)

наступања других чињеница, у складу са законом којим се уређују оружје

и муниција, које доводе до настанка или престанка пореске обавезе у складу
са овим законом.”
Члан 17.
После члана 28. додаје се члан 28а, који гласи:

„Члан 28а
Новчаном казном у износу од 100.000 до 500.000 динара казниће се за
прекршај правно лице – обвезник пореза који у прописаном року не уплати
порез из чл. 5б, 16, 20. и 26. овог закона.
Новчаном казном у износу од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај
и одговорно лице у правном лицу из става 1. овог члана.
Новчаном казном у износу од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај
физичко лице – обвезник пореза који у прописаном року не уплати порез из
чл.5б, 16, 20. и 26. овог закона.
Новчаном казном у износу од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај
одговорно лице у органу надлежном за регистрацију моторног возила, ако

регистрацију изврши без доказа о плаћеном порезу на употребу моторних
возила у прописаном износу (члан 6).
Новчаном казном у износу од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај
одговорно лице у органу надлежном за послове уписа пловила у уписник,
односно за продужење важности бродског сведочанства, односно пловидбене
дозволе, односно плутајуће дозволе, ако упис пловила, односно продужење
важности бродског сведочанства, односно пловидбене дозволе, односно
плутајуће дозволе, изврши без доказа о плаћеном порезу на употребу пловила
у прописаном износу (члан 16. став 3).
Новчаном казном у износу од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај
одговорно лице у органу надлежном за послове уписа ваздухоплова у
регистар, односно за продужење рока важности уверења о пловидбености,
ако упис ваздухоплова, односно продужење важења потврде о провери
пловидбености, изврши без доказа о плаћеном порезу на употребу
ваздухоплова у прописаном износу (члан 20. став 3).
Новчаном казном у износу од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај
одговорно лице у републичком органу управе задуженом за унутрашње
послове, ако не достави, односно не достави у прописаном року, податке
изчлана 26. став 2. овог закона.”
Члан 18.
Прво усклађивање износа пореза на регистровано оружје, за плаћање у 2017.
години, извршиће се у децембру 2016. године индексом потрошачких цена, за
период од 1. јануара 2016. године до 30. новембра 2016. године, према
подацима републичког органа надлежног за послове статистике, при чему се
заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а
износ преко пет динара заокружује на десет динара.
Влада ће, на предлог министарства надлежног за послове финансија, објавити
усклађене динарске износе пореза из става 1. овог члана.
Члан 19.

Од дана ступања на снагу овог закона неће се примењивати износи пореза на
регистровано оружје, усклађени до почетка примене овог закона за плаћање у
2016. години, сагласно одредби члана 27а Закона о порезима на употребу,
држање и ношење добара („Службени гласник РС”,
бр. 26/01, 80/02, 43/04,132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09, 95/10, 101/1
0, 24/11,100/11, 120/12, 113/13, 68/14-др. закон и 140/14).
Порез на регистровано оружје за 2016. годину утврђиваће се у складу са овим
законом.
Члан 20.
Овај закон ступа на снагу 1. јануара 2016. године.

