
  1.  2014.   31.  2015.         Од јануара годинедо децембра годинепорезнаимовину неплаћасенаводно 
,            ,    земљиште као и наводнеобјектезакоје је издатаправоснажнаводнасагласност односнозакоје се 

           ,      воднадозволанеиздајеу складусазакономкојим сеуређују воде осимнаобјектезаузгој риба 
( ),     39.  2.         рибњаке у складусачланом став Законао изменамаи допунамаЗаконао порезимана 

 (" .  ", . 47/13). имовину Сл гласник РС бр
          (" .  ", . 47/13) Закон о изменамаи допунамаЗаконао порезиманаимовину Сл гласник РС бр садржи 

    : одредбекоје сеодносена
-    -  36 ; јединицелокалнесамоуправе члан

-     -  37 ; обвезникепорезанаимовину члан

-     ,       -  38 . порезнанаслеђеи поклон односнопорезнапреносапсолутних права члан
[*]   39.           (" .  ",Сходночлану Законао изменамаи допунамаЗаконао порезиманаимовину Сл гласник РС  

. 47/13): бр
-  . 2 , 4 , 5 , 6 , 6  , 7 , 7  , 9 , 10 ,   . 12.  13 , . 33.  2, . 34 , 38  , 39.  39   одредбечл а а изменеу чл и чл став чл б и в овог закона 

   1.  2014. ; примењиваћесеод јануара године

-   12.  1.  7 )     1.  2016. . одредбачлана став тачка а ћесепримењиватиод јануара године

ЗАКОН 
О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ 

( .   . 26/01 , 45/02 Сл гласник РС бр - УС, .   . 42/02 Сл лист СРЈ бр - УС, .  .Сл гласник Рбр  
80/02 - . др закон, 80/02 , 135/04 , 61/07 , 5/09 , 101/10 , 24/11 , 78/11 , 57/12 - УС, 47/13 ) 

      . .  . 47/13 Пречишћен текст закључно са изменамаиз Сл гл РС бр     које су у примени 
 30/05/2013 (   .: 2 , 4 , 5 , 6 , 6  , 7 , 7  , 9 , 10 , 12 , 13 , 14 , 15 , 17 , 21 , 22 ,од изменеу чл а а  

23 , 24 , 24  , 25 , 27 , 29 , 31 , 31  , 33 , 33  , 34 , 35 , 36 , 36  , 38  , 39 , 39  , 40 , 44 .) а а а а б в

Део први 
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

  ,    ,  :Порезиманаимовину у смислуовог закона сматрају се
1)   ;порезнаимовину

2)     ;порезнанаслеђеи поклон

3)     .порезнапреносапсолутних права

Део други 
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 



Предмет опорезивања 

Члан 2. [*] 

(1)      1.  1)   (   :   ), Порезна имовину из члана тачка овог закона у даљемтексту порезна имовину плаћа 
         ,   :сена непокретности које сеналазена територији Републике Србије и то на  

1)  ,         10 ;право својине односнона право својине на земљишту површине преко ари  

2)           ,    право закупа стана или стамбене зграде конституисано у корист физичких лица у складу са законом 
   ,   ,      , којим је уређено становање односно социјално становање односно законом којим су уређенеизбеглице за 
        ;периоддужи од једне годинеили на неодређеновреме  

3)       10 ,       право коришћења грађевинског земљишта површине преко ари у складу са законом којим се уређује 
   ;правни режим грађевинског земљишта  

4)            ,   право коришћења непокретности у јавној својини од стране имаоца права коришћења у складу са 
     ;законом којим сеуређује јавна својина  

5)         ,    коришћење непокретности у јавној својини од стране корисника непокретности у складу са законом 
    ;којим сеуређује јавна својина  

6)            ;државину непокретности на којој ималац права својине није познат или није одређен  

7)     ,   ;државину непокретности у јавној својини безправног основа  

8)          .државину и коришћењенепокретности по основу уговора офинансијском лизингу  

(2) ,    1.  ,  :Непокретностима у смислу става овог члана сматрају се  

1) ,  : , ,   ;земљиште и то грађевинско пољопривредно шумско и друго  

2) ,    , ,  ,    (   )стамбене пословне и друге зграде станови пословне просторије гараже и други надземни и подземни  
 ,    (   : ).грађевински објекти односноњихови делови у даљемтексту објекти  

(3)       ,    ,   1.Кад на непокретности постоји неко одправа односно коришћењеили државина из става  
. 2)  8)  ,        ,    тач до овог члана порезна имовину плаћа сена то право односнона коришћењеили 

,     државину а не на право својине. 

Члан 3. 

 ( .   . 135/04) Брисан Сл гласник РСбр

Порески обвезник 

Члан 4. [*] 

(1)              Обвезник порезана имовину је правно и физичко лице које је на непокретности на 
  :територији Републике Србије  

1)     2.  1. . 1)  4)  ; ималац права из члана став тач до овог закона

2)        2.  1.  5)  ; корисник непокретности у јавној својини из члана став тачка овог закона

3)     2.  1. . 6)  7)  ; држалац непокретности из члана став тач и овог закона

4)     2.  1.  8)  . прималац лизинга из члана став тачка овог закона
(2)        ,      Када су на истој непокретности више лица обвезници обвезник је свако одтих лица 

       .сразмерносвом уделу у односу на целу непокретност  

(3)      2.       ,  Када удели обвезника из става овог члана на истој непокретности нису одређени за сврху 
        .опорезивањапорезомна имовину сматраћеседасу једнаки  

(4)       1.        (  Обвезник порезана имовину из става овог члана који не води пословнекњиге у даљем 



:      ),      ,тексту обвезник који не води пословнекњиге у смислу опорезивањапорезомна имовину  
:јесте  

1)               физичко лице које остварује приходе од самосталне делатности у складу са законом којим се уређује 
   (   : )         опорезивање дохотка грађана у даљем тексту предузетник који порез на доходак грађана на приходе од 

      ;самосталнеделатности плаћа на паушално утврђен приход  

2)             ;друго лице које не води пословнекњиге у складу са прописима Републике Србије  

3)       -         предузетник који води пословне књиге за имовину која није евидентирана у његовим пословним  
.књигама  

(5)       1.       (  Обвезник порезана имовину из става овог члана који води пословнекњиге у даљем 
:     ),      , :тексту обвезник који води пословнекњиге у смислу опорезивањапорезомна имовину јесте  

1)            ;правно лице које води пословнекњиге у складу са прописима Републике Србије  

2)              огранак и други организациони деостраног правног лица који обављапривредну делатност у Републици 
           ;Србији и који пословнекњиге води у складу са прописимаРепублике Србије  

3)      -          (предузетник који води пословне књиге за имовину коју је евидентирао у својим пословним књигама у  
 :    ),     4.  1)  ;даљемтексту имовина у пословним књигама осим предузетника из става тачка овог члана  

4)            ,   друго лице које води пословне књиге у складу са прописима Републике Србије осим предузетника из 
 4.  3)  .става тачка овог члана  

(6)               Статус обвезника порезана имовину не можебити основ за стицањебило ког права на 
.непокретности  

Пореска основица 

Члан 5. [*] 

(1)            Основица порезана имовину занепокретности пореског обвезника који не води пословне 
         .књиге је вредност непокретности утврђена у складу саовим законом  

(2)     1.       Вредност непокретности из става овог члана утврђује орган јединице локалне самоуправе 
  ,        надлежан за утврђивање наплату и контролу изворних прихода јединицелокалне самоуправе 

(   :    ).у даљемтексту орган јединицелокалне самоуправе  

(3)     1.  ,  ,    Вредност непокретности из става овог члана осим земљишта може сеумањити за 
    1%    ,    40%,амортизацију по стопи до годишњеприменом пропорционалнеметоде а највише до  

              ,почев одистека сваке календарске године у односуна годину у којој је извршена изградња  
   ,       односнопоследњареконструкција објекта а на основу одлуке скупштине јединицелокалне 

         15.    самоуправео висини стопеамортизације која важи на дан децембрагодине која претходи 
                .години за коју сеутврђује порезна имовину и која је објављенау складу саовим законом  

(4)          ,  Ако скупштина јединицелокалне самоуправене утврди висину стопеамортизације или је 
      ,           3.  ,не утврди у складу са овим законом или је утврди а не објави у складу са ставом овог члана  

         1.    код утврђивања порезана имовину вредност непокретности из става овог члана не умањује 
  .сезаамортизацију  

Члан 6. [*] 

(1)     5.       :Вредност непокретности из члана овог закона утврђује сеприменом следећих елемената  

1)  ;корисна површина  

2)     (   :  )     просечна цена квадратног метра у даљем тексту просечна цена одговарајућих непокретности у зони у 
   .којој сеналази непокретност  

(2)       ,     Корисна површина земљишта је његова укупна површина а корисна површина објекта је 
         (збир подних површина између унутрашњих страна спољних зидоваобјекта искључујући 



 , , ,       површине балкона тераса лођа неадаптираних таванских простораи простора у заједничкој  
          ).недељивој својини свих власника економски дељивих целина у оквиру истог објекта  

(3)    1.  2)       Зонеиз става тачка овог члана представљају деловетериторије јединицелокалне 
          самоуправекоје надлежни орган јединице локалне самоуправеодлуком можеодредити одвојено 

     ( , )         за насељапремаврсти насеља село град и изван насељаили јединствено занасељаи изван 
,       , насеља према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима саобраћајној  

      ,    повезаности са централним деловима јединицелокалне самоуправе односно сарадним зонама 
     (   : ).и другим садржајима у насељу у даљемтексту зоне  

(4)              Јединица локалне самоуправедужна је дана својој територији одрединајмањедвезонеу 
   3.  .складу са ставом овог члана  

(5)          Просечну цену одговарајућих непокретности по зонамана територији јединице локалне 
,        ,  самоуправе утврђује свака јединица локалне самоуправеактом надлежног органа на основу 

           1.  цена остварених у промету одговарајућих непокретности по зонамау периодуод јануара до 
30.             (  септембрагодине која претходи години за коју сеутврђује порезна имовину у даљем 

:  ).тексту текућа година  

(6)            (   :   Просечна цена у зони у којој није било најмањетри промета у даљемтексту зона у којој  
  )       5.  ,  није било промета одговарајућих непокретности у периоду из става овог члана за те 

            непокретности утврђује сена основу просека просечних цена остварених у граничним зонамау 
          .којима је у том периодубило најмањетри прометаодговарајућих непокретности  

(7)     6.             Граничне зонеиз става овог члана су зонечије сетериторије граниче са зоном у којој није 
 ,        .било промета независно одтога којој јединици локалне самоуправеприпадају  

(8)        7.      Ако ни у граничним зонамаиз става овог члана није било прометаодговарајућих 
     5.  ,      непокретности у периодуиз става овог члана основица порезана имовину за те 
              ,непокретности у зони у којој није било промета једнака је основици порезана имовину те  

            односноодговарајућенепокретности у тој зони обвезника који не води пословнекњиге за 
 .текућу годину  

(9)             Основица порезана имовину занепокретност обвезника који не води пословнекњиге у 
             јединици локалне самоуправекоја у складу саовим законом није одредилазоне једнака је 
       ,    основици порезана имовину за текућу годину те односнодруге одговарајућенепокретности 
     ,   .обвезника који не води пословнекњиге за одговарајућу површину  

Члан 6а [*] 

(1)       ,     Засврху утврђивањаосновицепорезана имовину непокретности серазврставају у следеће 
  :групе одговарајућих непокретности  

1)  ;грађевинско земљиште  

2)  ;пољопривредноземљиште  

3)  ;шумско земљиште  

4) ;станови  

5)   ;куће застановање  

6)     (   )       ;пословнезградеи други надземни и подземни грађевински објекти који служе заобављањеделатности  

7)    .гаражеи гаражна места  

(2)            1.     Ако објекат чини више посебних целина које сеу смислу става овог члана могу сврстати у 
 ,       ,     различите групе свака посебнацелина у оквиру објекта се за потребеутврђивања порезана 

,     .имовину сврстава у одговарајућу групу непокретности  

(3)       ,     Објекат који је јединственацелина мешовитог карактера запотребеутврђивањапорезана 
,       1.     .имовину разврстава сеу складу са ставом овог члана премапретежној намени  



Члан 7. [*] 

(1)             Основица порезана имовину занепокретности обвезника који води пословнекњиге и чију  
            вредност у пословним књигама исказује по методуфервредности у складу самеђународним 

  ( ),    рачуноводственим стандардима МРС односномеђународним стандардимафинансијског  
 ( )          извештавања МСФИ и усвојеним рачуноводственим политикама је фервредност исказана на 

       .последњидан пословне годинеобвезника у текућој години  

(2)           Основицу порезана имовину пореског обвезника који непокретности у својим пословним 
       1.   :књигама не исказује у складу са ставом овог члана чини  

1)    -  ;за неизграђеноземљиште вредност земљишта  

2)    -       .за осталенепокретности вредност објеката увећана за вредност припадајућег земљишта  

(3)     2.       Вредност непокретности из става овог члана порески обвезник утврђује проценом према 
   6.  1.  . елементима из члана став овог закона

(4)    3.  ,       Изузетно одстава овог члана вредност непокретности је вредност исказана у пословним 
       (   : књигама на последњидан пословне годинеобвезника у даљемтексту књиговодствена 
)   ,   :вредност у текућој години и то за  

1)     ;експлоатациона пољаи експлоатационеобјекте  

2)              објекте у којима су смештени производни погони прерађивачке индустрије који се користе за обављање 
;делатности  

3)   ,     ,    ;објекте за производњу преноси дистрибуцију електричне енергије осим трговине и управљања  

4)    ;објекте за производњу гаса  

5)    ,  ,    ;објекте за производњупаре топле воде хладног ваздухаи леда  

6)      ;објекте за третман и одлагањеотпада  

7)           ;објекте у којима сеодвијају процеси неопходни запоновну употребуматеријала  

8)    .складишне и стоваришне објекте  

(5)    4.          Непокретности из става овог члана опредељују сепремањиховој намени у складу са 
     .прописима којима сеуређује класификација делатности  

(6)     4.        Занепокретности из става овог члана које обвезник у пословним књигама исказује 
    ,   ,   посебноодвредности припадајућег земљишта осим експлоатационих поља основицу порезана 
         имовину чини збир књиговодствених вредности објеката и вредности припадајућих земљишта 

       3.  .које су процењенеу складу са ставом овог члана  

(7)          4.    Ако обвезник вредност земљишта и вредност објеката из става овог члана не исказује 
    ,         посебноу својим пословним књигама основица порезана имовину за земљиштеи објекат који  

   ,   ,       сена њему налази као јединствену целину чини вредност земљишта утврђена у складу са 
 3.           ставом овог члана увећана за грађевинску вредност објекта процењену одстранеовлашћеног 

            вештака грађевинске струке са стањемна последњидан пословнегодинеобвезника у текућој  
.години  

(8)   . 1.  7.  ,      , ,  Изузетно одст до овог члана основица порезана имовину зажичаре путеве пруге и 
  ,         друге инфраструктурне објекте као и за кабловску канализацију и друге подземнеграђевинске 

         (  , ,   .),објекте у које су смештенемреженамењенепротоку воде за пиће атмосферске отпаднеи др  
 ,           , ,  воденепаре топлеили врелеводезапотребегрејања и друге потребекорисника гаса нафтеи 

 ,   ,     нафтних деривата телекомуникација и слично је књиговодственавредност објеката на 
       .последњидан пословне годинеобвезника у текућој години  

(9)         , ,    Занепокретност коју обвезник који води пословнекњиге изгради стекне или му по другом 
              (  основу настанепореска обавезау току године за коју сеутврђује порезна имовину у даљем 
:  ),           тексту пореска година основица порезана имовину за ту годину је њенанабавна вредност 

    ,        . 1.  8.исказана у пословним књигама обвезника а занареднегодине утврђује сеприменом ст до  



  10.  .и става овог члана  

(10)    4.  1.  2)       Обвезник из члана став тачка овог закона који води пословнекњиге основицу 
            . 5 , 6.  6  порезана имовину занепокретности чији је држалац утврђује у складу сачл и а овог 
. закона

(11)  ,    2.  2)  ,   Припадајућим земљиштем у смислу става тачка овог члана сматра секатастарска 
         ,    парцелаземљишта на којој сеналази објекат или његов део односнодеоземљишта одређен 

 ( ) -    .границом међом ако такав деопостоји  

Члан 7а [*] 

(1)             Јединица локалне самоуправедужна је даобјави акт којим сеутврђују просечнецене 
        6. . 5.  6.    30.одговарајућих непокретности у зонамау складу сачланом ст и овог закона до  

   ,         . новембрасваке текуће године на начин на који сеобјављују њени општи акти
(2)     6.  8.        ,  У случају из члана став овог закона јединица локалне самоуправедужна је да доистека 

   1.  ,        рока из става овог члана објави просечнеценеодговарајућих непокретности на основу којих  
             је за текућу годину утврђена основица порезана имовину занепокретности обвезника који не 

        ,       водепословнекњиге и то у зони која је премаодлуци надлежног органа те јединице локалне 
,       6.  3.   (  самоуправе утврђена као најопремљенија у смислу члана став овог закона у даљем 

:  ). тексту најопремљенија зона
(3)     6.  8.         У случају из члана став овог закона обвезници који водепословнекњиге за потребе 

         2.   утврђивањаосновицепорезана имовину просечнеценеиз става овог члана множе 
        ,  коефицијентима које утврђује јединица локалне самоуправеактом надлежног органа за сваку 

   ,       : зону на својој територији а који не могу бити већи од
1) 1,00 -     ;за непокретности у најопремљенијим зонама  

2) 0,80 -                 1)за непокретности у зонама које се у тој јединици локалне самоуправе граниче са зонама из тачке  
 ;овог става  

3) 0,40 -      ;за непокретности у зонамасеоских насеља  

4) 0,30 -         ;за непокретности у зонамаизван сеоских и градских насеља  

5) 0,60 -        .за осталезонеу тој јединици локалне самоуправе  

(4)            ,Јединица локалне самоуправедужна је даобјави акте којима сеутврђују зоне  
 ,       ,  30.  најопремљеније зоне као и коефицијенти занепокретности у зонама до новембратекуће 

     1.  ,      .годинена начин из става овог члана као и сваку промену тих аката  

(5)          4.    Ако јединица локалне самоуправедоистека рока из става овог члана не објави 
             4.коефицијенте занепокретности у зонамаили их утврди преко максималног износаиз става  

 ,     6.  8.        овог члана у случају из члана став овог закона основица порезана имовину утврдићесе 
    4.       . применом коефицијента из става овог члана за непокретности у одговарајућој зони

(6)            Ако јединица локалне самоуправене објави акт којим утврђује просечнеценеодговарајућих 
    30.   ,       непокретности у зонамадо новембратекуће године као и акт којим утврђује зонеи 

      4.  ,     најопремљеније зонеу складу са ставом овог члана основица порезана имовину на 
          непокретности обвезника који води пословнекњиге је књиговодственавредност исказана на 

       .последњидан пословне годинеобвезника у текућој години  

(7)          Јединица локалне самоуправедужна је даакте из члана [1] . 1.  4.     ст до овог члана и одлуку о 
         . стопамапорезана имовину објави и на својој интернет страни

(8)             Основица порезана имовину занепокретности за које обвезник није поднеопореску пријаву 
            утврђује сеупоређивањемсаосновицом порезана имовину у пореској години заодговарајуће 

   ,      ,   непокретности обвезника који води односно који не води пословнекњиге као и других 
       .података којима располаженадлежни орган јединицелокалне самоуправе  



Члан 8. 

 ( .   . 135/04) Брисан Сл гласник РСбр

Члан 9. [*] 

(1)    ,      Државни органи и организације органи територијалне аутономије и локалне самоуправе 
        ,    15    дужни су дана захтев органа јединице локалне самоуправе у року од данаодданапријема 

,         ,    захтева доставеподатке којима располажу вршећи пословеиз своје надлежности а који су од 
     .значаја за утврђивањепорезана имовину  

(2)       ,    ,  Орган јединице локалне самоуправене плаћа таксе накнадеи друге трошкове за податке 
      1.        .које прибављаодоргана из става овог члана запотребеутврђивањапорезана имовину  

Настанак пореске обавезе 

Члан 10. [*] 

          :  Обавезапо основу порезана имовину настаје најранијим одследећихдана даном стицања 
,   ,  ,    ,права даном почетка коришћења даномоспособљавања даномиздавањаупотребнедозволе  

       .односноданомомогућавања коришћењаимовине на други начин  

Пореске стопе 

Члан 11. 

(1)     :Стопепорезанаимовину износе
1)           -  0,4%направананепокретностипореског обвезникакоји водипословнекњиге до

2)            -  0,30%направана земљишту код обвезникакоји неводипословнекњиге до

3)           ,   :направананепокретностипореског обвезникакоји неводипословнекњиге осимна земљишту

  Напореску основицу     Плаћасенаимепореза

(1)  10.000.000 до динара  0,40%до

(2)  10.000.000  25.000.000од до  
динара

   (1) +  0,6%    10.000.000порезиз подтачке до наизноспреко  
динара

(3)  25.000.000  50.000.000од до  
динара

   (2) +  1,0%    25.000.000порезиз подтачке до наизноспреко  
динара

(4)  50.000.000 преко динара    (3) +  2,0%    50.000.000порезиз подтачке до наизноспреко  
динара

(2)            ,  У случају даскупштина јединицелокалнесамоуправенеутврдивисину порескестопе или је 
      1.  ,     утврдипрекомаксималног износаиз става овог члана порезнаимовину утврдићеприменом 

      1.        највишеодговарајућепорескестопеиз става овог члананаправананепокретностиобвезникакоји 
  ,       .водипословнекњиге односнообвезникакоји неводипословнекњиге

Пореска ослобођења 

Члан 12. [*] 

(1)        Порезнаимовину неплаћасена непокретности: 



1)            , у јавној својини које користе директни и индиректни корисници буџетских средстава корисници  
            средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава који су 
     ,       ,укључени у систем консолидованог рачуна трезора према прописима којима се уређује буџетски систем  

  ;осим јавних предузећа  

2)      ,   ;дипломатских и конзуларних представништавастраних држава подусловомреципроцитета

3)               у својини традиционалних цркава и верских заједница и других цркава и верских заједница регистрованих у 
           ,      складу са законом којим се уређује правни положај цркаваи верских заједница које су намењенеи искључиво се 
    ;користезаобављањебогослужбенеделатности

4)           -    ,које су однадлежног органапроглашенекултурнимили историјским споменицима нанепокретностиу целини  
   ,     ;односнонапосебнеделове који служезаовенамене

5)  (" .  ", . 135/04) брисана Сл гласник РС бр

6)           -   ,   пољопривредно и шумско земљиште које се поново приводи намени пет година рачунајући од почетка 
 ;привођењанамени

7) ,          ,      путеве пруге и друга добрау општој употреби у јавној својини према прописима којима сеуређује јавна  
,         (    ),  ,својина као и на изграђене обале за пристајање пловила кејске зидове и слично бродске преводнице  

       ;маневарску површину и полетно слетнестазена аеродромима  

7 )             ,  а водно земљиште и водне објекте који су уписани у регистар катастра водног добра односно катастра 
 ,       ( ); водних објеката осим на објекте за узгој риба рибњаке [*] 

8)  -           земљиште за површину под објектом на који се порез плаћа ,       осим на земљиште под складишним или 
 стоваришним објектом; 

9)       ;склоништаљудии добараодратних дејстава

10)            ,  објекте обвезника пореза на доходак грађана на приходе од пољопривредеи шумарства односно обвезника 
     ,         коме је пољопривредапретежна регистрованаделатност који су намењени и користе се искључиво за примарну 

 ,         ;пољопривреднупроизводњу у складусазакономкојим сеуређујепољопривредноземљиште

11)  ,             објекте односно делове објеката који у складу са прописима непосредно служе за обављање комуналних 
 ;делатности

12)                 за које је међународним уговором који је закључила Република Србија уређено да се неће плаћати порез на 
.имовину

(2)             Порезнаимовину на територији јединицелокалнесамоуправенеплаћаобвезник кад укупна 
            400.000 .основицазасвењеговенепокретностина тој територији непрелазиизносод динара

(3)   1. Одредбестава . 2)тач   11)   2.         до и става овог члананепримењују сенанепокретности које се 
      . трајно дају другим лицимарадиостваривањаприхода

(4)    ,    3.  ,    Трајним давањемдругим лицима у смислу става овог члана сматрасесвако уступање 
    ,    12 ,    , непокретностидругомлицу уз накнаду које у току месеци непрекидноили сапрекидима траје 

  183 .дужеод дана
(5)       -       2.  , Порезнаимовину неплаћаобвезник ималацправананепокретностииз члана овог закона коју 

        1.  1995. ,    безнакнадеуступи на коришћењелицу прогнаномпосле августа године ако прогнанолицеи 
      ,      члановињеговог породичног домаћинстванеостварују приходе изузевприходаодземљиштакоје је 
 . предметопорезивања

(6)          ,   Порезна имовину на непокретности обвезника који води пословнекњиге које однастанка 
           пореске обавезеисказује у својим пословним књигама као доброискључиво намењенодаљој 
,           ,       продаји не плаћа сеза годину у којој је пореска обавезанастала као ни за годину која следитој  

.години  

(7)     7.  7.         У случају из члана став овог закона обвезник немаправо на пореско ослобођењеиз 
 1.  8)  . става тачка овог члана



Порески кредити 

Члан 13. 

(1)              50%,   20.000Утврђенипорезна зградиили стану у којем станује обвезник умањујесеза анајвише  
динара. [*] 

(2)         ,      Ако на једној зградиили стану имавишеобвезника правонаумањењеутврђеног порезаима 
        ,         сваки обвезник који у тој зградиили стану станује у висини сразмернојњеговомуделуу правуна тој 
           ,     1.  .зградиили стану у односу наизносзакоји сепорезумањује у складусаставом овог члана

(3)           60 m²,    Утврђенипорезнаправаназградеи становеповршинедо који нису на градском 
 ,            ,  грађевинскомземљишту односнона земљишту у грађевинскомподручју и недају сеу закуп ау 

      65 ,    75%. којимастанују самолицастаријаод година умањујесеза
(4) ,    ,    ,   Домаћинством у смислу овог закона сматрасезаједницаживота привређивањаи трошења 

    .остваренихприходачлановате заједнице

Део трећи 
ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН 

Предмет опорезивања 

Члан 14. 

(1)                Порезна наслеђеи поклон плаћа сена право својине и друга права на непокретности из 
 2.  1.  ,   ,    члана став овог закона које наследници наследе односнопоклонопримци примена 

. поклон
(2)          ,    :Порезна наслеђеи поклон плаћа сеи на наслеђени односнона поклон примљени  

1)  ;готов новац  

2)  ;штедни улог  

3)   ;депозит у банци  

4)  ;новчано потраживање  

5)   ;право интелектуалнесвојине  

6)    , ,      .право својине на возилу пловилу односноваздухоплову и другим покретним стварима  

(3) ,    ,         , Поклоном у смислу овог закона сматра сеи преносбезнакнадеимовине правног лица која  
       . 1, 2.  4.  6.  .је предметопорезивањау складу саодредбамаст и до овог члана  

(4) ,    ,   :Поклоном у смислу овог закона не сматра се  

1)           . 1.  3.     пренос безнакнаде права на непокретностима и покретним стварима из ст до овог члана на који се 
    ,            ,плаћа порез на додату вредност у складу са прописима којима се уређује порез на додату вредност  

     ;независноодпостојања уговора о поклону  

2)            ,    приход физичког лица по основима који су изузети из дохотка за опорезивање односно који је предмет 
    ,          опорезивања порезом на доходак грађана у складу са законом којим се уређује опорезивање дохотка 

;грађана  

3)               приход правног лица који се укључује у обрачун основице за опорезивање порезом на добит правних  
,           .лица у складу са законом којим сеуређује опорезивањедобити правних лица  

(5)               Од опорезивањапо овом закону изузима сепреносдобитка у игри на срећу саорганизатора 
  .игре на добитника  

(6)          ,  ,  :Од опорезивањапорезомна наслеђеи поклон изузима сенаслеђе односнопоклон и то  



1)    ,    ;уделау правном лицу односнохартија одвредности  

2) , , ,  ,  ,   мопеда мотокултиватора трактора радних машина државних ваздухоплова односно ваздухоплова без 
 ;сопственог погона  

3) , ,    . 2.  3.  ,   ,  новца права односно ствари из ст и овог члана које наследник наследи односно поклонопримац 
  ,    ,      ,   100.000    прими на поклон од истог лица за вредност наслеђа односно поклона до динара у једној  

      .календарској години по сваком одтих основа  

Порески обвезник 

Члан 15. 

(1)               Обвезник порезананаслеђеи поклон је резиденти нерезидентРепубликеСрбијекоји наследиили 
      14.  1.         напоклон прими правоиз члана став овог законананепокретности која сеналазина територији 

 .РепубликеСрбије
(2)               Обвезник порезананаслеђеи поклон који наследиили напоклон прими предметопорезивањаиз 

 14. члана . 2.  3.ст и              овог законаје резидентРепубликеСрбије запредметкоји сеналазина територији 
 ,   . РепубликеСрбије или у иностранству

(3)               Обвезник порезананаслеђеи поклон који наследиили напоклон прими предметопорезивањаиз 
 14. члана . 2.  3.ст и             овог законаје нерезидентРепубликеСрбијезапредметкоји сеналазина 

  . територији РепубликеСрбије
(4)              , Засврху опорезивањапорезомна наслеђеи поклон и порезомна преносапсолутних права у 

            погледурезидентства правног лица примењују сеодредбезакона којим сеуређује порезна 
  ,       -     добит правних лица а у погледурезидентствафизичког лица одредбезакона којим сеуређује 
   .порезна доходак грађана  

Пореска основица 

Члан 16. 

(1)         ,    ,Основицапорезананаслеђеје тржишнавредностнаслеђенеимовине умањеназаизносдугова  
                трошковаи других теретакоје је обвезник дужандаисплатиили надруги начин измирииз наслеђене 

,     .имовине наданнастанкапорескеобавезе
(2)           ,   Основицапорезанапоклон је тржишнавредностнапоклон примљенеимовине наданнастанка 

 ,        (   :порескеобавезе коју утврђујенадлежнаорганизационајединицаПорескеуправе у даљемтексту  
 ).порески орган

Настанак пореске обавезе 

Члан 17. 

(1)             Порескаобавезау односу нанаслеђенастаједаномправоснажностирешењао наслеђивању , осим 
     .ако је овим законом друкчије уређено  

(2)            ,   Порескаобавезау односу напоклон настаједаномзакључењауговорао поклону аако уговор 
     -    није закључену писменој форми даномпријемапоклона ,      осим ако је овим законом друкчије 

.уређено  

(3)            Ако је нанепокретности која је предметнаслеђивањаили поклонаконституисаноправо 
,       ,     плодоуживања порескаобавезанастаједаномпрестанкатог права осимкадаје наследник односно 
             поклонопримацлицекоје је по одредбамаовог законаослобођенообавезеплаћањапорезананаслеђе 

 .и поклон
(4)    ,      ,   Ако сепремазакону односнорешењуо наслеђивањупродајанаслеђених односнонапоклон 



     14. примљенихпокретних стварииз члана . 2.  3.ст и        овог законаможевршити самонаоснову 
       ,    одобрењанадлежног органаили по протеку одређеногрока порескаобавезанастаједаном 

    ,    . правоснажностирешењао дозволипродаје односноданомпродајествари
(5)    ,   ,  ,     Ако уговоро поклону решењео наслеђивању одлукасуда односнодруги правниосновпреноса 

   14.  ,      35.  ,   праваиз члана овог закона нису пријављениу смислучлана овог закона или су пријављени 
,            неблаговремено сматраћеседа је порескаобавезанасталаданомсазнањанадлежног пореског органа 

    ,         занаслеђивањеили поклон ствари праваили новцаили признавањеправакоја су предмет 
   14.  . опорезивањапремачлану овог закона

Пореске стопе 

Члан 18. 

       .Стопепорезананаслеђеи поклон су пропорционалне

Члан 19. 

(1)   ,    ,  ,     Обвезницикоји се у односунаоставиоца односнопоклонодавца налазеу другомнаследномреду 
    (   :  ),       по законскомредунаслеђивања у даљемтексту наследниред порезнанаслеђеи поклон плаћају по 

  1,5%.стопи од
(2)   ,      ,     Обвезницикоји се у односунаоставиоцаодноснопоклонодавца налазеу трећеми даљем 

 ,     ,     ,наследномреду односнообвезници који саоставиоцем односнопоклонодавцемнису у сродству  
         2,5%.порезнанаслеђеи поклон плаћају по стопи од

Пореска ослобођења 

Члан 20. 

 ( .   . 101/10) Брисан Сл гласник РСбр

Члан 21. 

(1)       :Порезнанаслеђеи поклон неплаћа
1)    ,    ,    наследник првог наследног реда супружник и родитељоставиоца односно поклонопримац првог наследног 

   ;редаи супружник поклонодавца

2) ,   наследник односно поклонопримацпољопривредник     ,   другог наследног редакоји наслеђује односно примана 
        ,     ,  поклон имовину која му служи за обављање пољопривредне делатности ако је са оставиоцем односно 

          ,   поклонодавцемнепрекидноживеоу домаћинству најмањеједну годину пресмрти оставиоца односнопрепријема 
; поклона

3) ,      -   ,    наследник односно поклонопримац другог наследног реда на један наслеђени односно на поклон примљени 
,             стан ако је са оставиоцемодносно поклонодавцемнепрекидно живео у заједничком домаћинству најмањегодину 
   ,    ;данапресмртиоставиоца односнопрепријемапоклона

4)  -         ,       -поклонопримац на имовину која му је уступљенау оставинском поступку коју би наследиода сенаследник  
  ;поклонодавацодрекаонаслеђа

5)  ,             фондација на наслеђену или на поклон примљену имовину која служи искључиво за остваривање 
      ;општекорисног циљарадикога је фондацијаоснована

5 ) ,  ,          а задужбина односно удружење основаноради остваривањаопштекорисног циљау смислу закона који уређује 
,      -          задужбине регистровано у складу са законом на наслеђену или на поклон примљену имовину која служи 
       ,   ;искључивозанаменезакоје је та задужбина односноудружењеосновано

6) ,    ,       наследник односно поклонопримац амбулантних возила специјалних путничких возилаза обуку кандидатаза 



     ,        "rent a car"   возаче са уграђеним дуплим ножним командама као и путничких возила за такси и који су посебно 
; означени

6 )               ,  а се на поделу имовине која је заједнички стечена од стране супружника за време трајања брака која се 
              ;врши између бивших супружника чиме сеуређују њихови имовински односи у вези саразводомбрака  

7)  (" .  ", . 135/04) брисана Сл гласник РС бр

8)    ,   ,    ,  ,  Република Србија аутономна покрајина односно јединица локалне самоуправе као наследник односно 
;поклонопримац

9)  (" .  ", . 5/09) ; брисана Сл гласник РС бр

10)  (" .  ", . 5/09) ; брисана Сл гласник РС бр

11)  (" .  ", . 5/09) ; брисана Сл гласник РС бр

12)           ,    прималац донације по међународном уговору који је закључила Република Србија када је тим уговором 
     ,   ,     ;уређенодасенадобијенновац ствариили права нећеплаћатипорезнапоклон

13)       ,  ,    .сенаимовину примљенуодРепубликеСрбије аутономнепокрајине односно јединицелокалнесамоуправе
(2)  ,     1.  2)     Ако наследник односнопоклонопримациз става тачка овог чланапроменизанимањепре 

       ,     ,    истекапет годинаодданакадаје наследио односнопримионапоклон имовину дужан је дао 
          променизанимањаподнесепријаву надлежномпорескоморгану у року од 30    данаоддананастанка 
. промене

(3)       "rent a car" ,      У случају престанкаобављањатакси или делатности као и у случају поклонаили 
             отуђењанадруги начин безнакнадепутничког возилаприбављеногзаобављањетих делатностипре 

       ,        истекарокаодпет годинаоддананабавке обвезник порезаје дужандато пријавинадлежном 
     порескоморгану у року од 30      ,  данаодданапрестанкаобављањаделатности поклонаодносно 

,                 отуђења даплатипорезнанаслеђеи поклон који би биодужандаплатиданије користиопореску 
          ,     олакшицу и камату која сеплаћазбог доцњеу плаћањупореза оддананабавкедодана 

. пријављивања
(4)     2.   ,       У случају из става овог члананаследник односнопоклонопримацплаћапорезнанаслеђеи 

     19.  1.  . поклон по стопи из члана став овог закона
(5)  ,        , Каданаследник односнопоклонопримацдругог наследногредастичеодоставиоца односно 

   1.  3)       ,    поклонодавцаиз става тачка овог чланаистовременовишеод једног стана порезнанаслеђеи 
       ,        поклон неплаћасенаонај однаслеђених односнонапоклон примљенихстановау коме је 

,        ,   наследник односнопоклонопримацимаопребивалиштенадансмрти оставиоца односнонадан 
 ,            -     пријемапоклона аако ни у једномодтих станованије имаопребивалиште на стан који је најмање 

.површине
(6)         ,  Стицањеимовинеу оставинскомпоступку пријемомуступљеног наследногдела сматрасе 

    .поклоному смислу овог закона

Порески кредит 

Члан 22. 

    ,    ,    РезидентРепубликеСрбије који наследи односнонапоклон прими предметопорезивањаиз члана 
14. . 2.  3.ст и        ,   ,  ,   овог законакоји сеналазиу иностранству на које наслеђе односнопоклон је у држави 

        ,        начијој територији сетај предметналазипорезплаћен имаправонаумањењепорезананаслеђеи 
        ,     ,поклон у РепублициСрбији утврђеног премаодредбамаовог закона у висини порезананаслеђе 
  ,    ,          односнонапоклон плаћеног у тој држави анајвишедоизносакоји би сеплатиоприменомодредаба 

 ,  ,   ,    . овог закона нанаслеђе односнонапоклон остварену тој држави



Део четврти 
ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА 

Предмет опорезивања 

Члан 23. 

(1)           :Порезнапреносапсолутних праваплаћасекод преносауз накнаду
1)    ;правасвојиненанепокретности

2)   ;праваинтелектуалнесвојине

3)  (" .  ", . 5/09) ; брисана Сл гласник РС бр

4)      -   , ,    , права својине на моторном возилу осим на мопеду мотокултиватору трактору и радној машини права 
  ,         -  ;својине на пловилу односноправа својине на ваздухоплову са сопственим погоном осим државног  

5)     правакоришћењаграђевинског земљишта . 

(2)               Порезнапреносапсолутних праваплаћасеи код давањаграђевинског земљиштау јавној својини 
 , у закуп         ,у складу са законом који уређује планирањеи изградњу       напериоддужи од једнегодине 

   ,   . или нанеодређеновреме радиизградњеобјеката

Члан 24. 

  ,         , Преносомуз накнаду који је предметопорезивањапорезомна преносапсолутних права сматра 
 :сеи  

1)         23.        стицањеправа својине и других права из члана овог закона на основу правоснажне судске одлуке или 
  ,       ;другог акта државног односнодругог надлежног органа са јавним овлашћењем  

2)    ;стицањеправа својине одржајем  

3)       ;преносуз накнаду целокупне имовине правног лица  

4)       -          ,продаја стечајног дужника као правног лица ако купац није преузеообавезеправног лица које је купио  
      .или је преузеосамодеотих обавеза  

Члан 24а 

        :Од опорезивањапорезомна преносапсолутних права изузима се  

1) ,      . 23.  24.         пренос односно стицање апсолутног права из чл и овог закона на који се плаћа порез на додату 
,           ; вредност у складу са законом којим сеуређује порезна додату вредност

2)  ,       .  23.   24.      пренос односно стицање апсолутног права из чл и овог закона по основу расподеле 
 ,            ,ликвидационог остатка који се опорезује у складу са законом који уређује опорезивање дохотка грађана  

   ; односнодобити правних лица

3)       23.          пренос апсолутног права из члана овог закона са правног претходника на правног следбеника у 
 ,         ; статусној промени у складу са законом којим сеуређују привреднадруштва

4)    ,  ,          замена моторног возила пловила односно ваздухоплова извршена у гарантном року у складу са 
  ,        ,    ,  условима из гаранције ако стране између којих се замена врши поред моторног возила пловила или  

   ,             ;ваздухоплова који сезамењују не дају другој страни и доплату у новцу или накнаду у другом облику  

5)            стицање права својине на посебним деловима непокретности деобом сувласничке заједнице између 
         ;сувласника у сразмери сањиховим сувласничким деловима на дан деобе  

6)      .преносапсолутних права по основу експропријације  



Порески обвезник 

Члан 25. 

(1)        ,      23.Обвезник порезанапреносапсолутних праваје продавац односнопреносилацправаиз члана  
 1. . 1), 2)  4)  . став тач и овог закона

(2)     23.  1.  5)   2.  ,     У случају из члана став тачка и став овог закона обвезник порезанапреносапсолутних 
        ,     . праваје лицекомеседајена коришћење односноу закуп грађевинско земљиште

( 3)           ,   Кад сеапсолутноправопреносипо основу уговорао доживотномиздржавању обвезник порезаје 
 . давалациздржавања

( 4)     24.  ,         У случају из члана овог закона обвезник порезанапреносапсолутног праваје лицекоје 
стиче  . апсолутноправо
( 5)          ,     Кад сеапсолутно право преноси по основу уговора о размени обвезник порезаодређује сеу 

  . 1.  4.        . 23.  24.    складу са ст до овог члана за свако апсолутно право из чл и овог закона које је 
 . предметразмене

Члан 26. 

(1) -             23. Лице резидентРепубликеСрбијеобвезник је порезанапреносапсолутних праваиз члана став 
1.  2)            . тачка овог законазапреносостварену РепублициСрбији и ванњенетериторије
(2) -             23.Лице нерезидентРепубликеСрбијеобвезник је порезанапреносапсолутних праваиз члана  

 1.  2)          . став тачка овог законасамозапреносостваренна територији РепубликеСрбије
(3)          . 23.  24.     Порезнапреносапсолутних правау осталимслучајевимаиз чл и овог законаплаћасена 

  ,          23.  2.  ,преностих права односнонадавањеграђевинског земљиштау закуп из члана став овог закона  
    . остваренна територији РепубликеСрбије

Пореска основица 

Члан 27. 

(1)             Основицапорезанапреносапсолутних праваје уговоренаценау тренутку настанкапореске 
,      .обавезе уколико није нижаодтржишневредности

(2)            ,    Уколико надлежнипорески органоценида је уговоренаценанижаодтржишне имаправодау 
  60             36.  1. року од данаодданапријемапорескепријавеподнетеу складусаодредбомчлана став овог 

,         ,    закона односноодданасазнањанадлежног пореског органазапренос утврдипореску основицу у 
  . висини тржишневредности

(3)        2.         Ако порески органу року из става овог чланане утврдипореску основицу у висини тржишне 
,     .вредности пореску основицу чини уговоренацена

(4)     23.  1. У случају из члана став . 4)  5)тач и    2.  ,    и став овог закона пореску основицу чини тржишна 
    ,    ,     ,  вредностправакоја сепреносе односнодају у закуп наданнастанкапорескеобавезе коју утврђује 
  . надлежнипорески орган

(5)       24.  4)     : Код преносаапсолутних права из члана тачка овог закона пореска основица је
1)            4.   -  тржишна вредност коју утврђује надлежни порески орган у складу са ставом овог члана ако купац  

       ;није преузеообавезеправног лица које је купио  

2)        1)         разлика између тржишне вредности из тачке овог става и вредности преузетих обавеза на дан 
  -           .закључењауговора ако је купац преузеодеообавезаправног лица које је купио  

( 6)          У случају преносаапсолутног правакоји није обухваћенодредбама . 1.  5.ст до   ,овог члана  
      ,     . пореску основицу чини тржишнавредностапсолутног права коју утврђујенадлежнипорески орган



Члан 28. 

    . 23 , 24.  24   ,        Код разменеправаиз чл и а овог закона порескаосновицасеутврђује засвакоправокоје 
  ,      27.  . је предметразмене у складусаодредбомчлана овог закона

Настанак пореске обавезе 

Члан 29. 

(1)          ,   Порескаобавезанастаједаномзакључењауговорао преносуапсолутних права односноо давању 
      23.  2.  . грађевинског земљиштау закуп из члана став овог закона

(2)       1.      ,  Кад је предметуговораиз става овог члананепокретност као будућаствар порескаобавеза 
 ,     .настајепримопредајом односноступањему поседнепокретности

(3)          ,     Кад није сачињенпуноважануговоро преносуправананепокретности у смислу законакојим се 
  ,           уређујепрометнепокретности сматраћеседаје порескаобавезанасталаданомкадаје стицалац 

      .правананепокретностиступио у поседнепокретности
(4)            , Ако сепреносапсолутних прававршипо основу уговорао доживотномиздржавању пореска 

     ,      обавезанастаједаномсмрти примаоцаиздржавања односноданомсмрти сауговарачаако је 
      ,       доживотноиздржавањеуговореноу корист трећеглица ауговоромније одређенодасвојинапрелази 

       .надаваоцаиздржавањау тренутку смрти трећеглица
(5)          ,   Ако сепреносапсолутног прававршинаоснову одлукесуда односнорешењанадлежног 

 ,       ,  управног органа порескаобавезанастаједаномправоснажности теодлуке односноданом 
  ,      2.  .коначности тог решења осиму случају из става овог члана

(6)      (  24. Код стицањаправасвојинеодржајем члан  2)тачка   ),   овог закона порескаобавезанастаје 
        . даномправоснажностисудскеодлуке којом је то правоутврђено

( 7)      ,   ,  ,   Ако уговоро преносуапсолутног права уговоро закупу одлукасуда односнорешењенадлежног 
         управног органаили други правниосновпреносаправаиз . 23.  24. чл и  ,  овог закона нису пријављени 

   ,         или су пријављенинеблаговремено сматраћеседаје порескаобавезанасталаданомсазнања 
    . надлежног пореског органазапренос

Пореске стопе 

Члан 30. 

       2,5%.Стопапорезанапреносапсолутних праваизноси

Пореска ослобођења 

Члан 31. 

(1)        :Порезнапреносапсолутних праванеплаћасе
1)            ,     кад сеапсолутноправопреносирадиизмирењаобавезапо основу јавних прихода у складусапрописимакојима 

      ;сеуређујепорески поступак и порескаадминистрација

2)             ,кад се преноси правосвојине на непокретности дипломатских и конзуларних представништавастраних држава  
  ;под условомреципроцитета

3)         -   ,   код улагања апсолутних права у капитал привредног друштва резидента Републике Србије у складу са 
     ;законом којим сеуређују привреднадруштва  

4)          ,     кад физичко лице откупом стамбене зградеили стана у друштвеној односно државној својини са станарским 
,    ,       ,  , правом односно правом дугорочног закупа стекне својину или сусвојину на тој згради или стану сразмерно 
 ,        ;учешћудруштвеног односнодржавног капиталау укупном капиталупреносиоцаправа



5)    на размену земљишта           којом најмање једно правно или физичко лице коме је пољопривреда претежна 
,          ; делатност односнозанимањеприбављапољопривредноилишумско земљиштерадињеговог груписања

6)            - ,  кад сеправосвојинена непокретности преносина даваоцадоживотног издржавања супружника односнолице 
           ,      које се у односу на примаоцаиздржавањаналази у првом наследномреду на део непокретности који би давалац 

       ;издржавањапо закону наследиоу моменту закључењауговора

7)  (" .  ", . 5/09) ; брисана Сл гласник РС бр

8)       ,         на пренос уз накнаду амбулантних возила специјалних путничких возила за обуку кандидата за возаче са 
   ,        "rent a car"    ; уграђенимдуплимножним командама као и путничких возилазатакси и који су посебноозначени

8 )        -     ,  а код продаје правног лица као стечајног дужника у сразмери са учешћемдруштвеног односнодржавног  
      ;капитала у укупном капиталу тог правног лица  

9)  (" .  ", . 135/04) брисана Сл гласник РС бр

9 )  а      .  23.   24.         на пренос апсолутног права из чл или овог закона на имовини или делу имовине субјекта 
,   ,       , приватизације укључујући и имовину односно деоимовине субјекта приватизације у реструктурирању са 

       ,      субјекта приватизације на купца имовине у поступку приватизације по прописима којима се уређује 
 приватизација ; 

9 )  (" .  ", . 5/09) ; б брисана Сл гласник РС бр

10)  (" .  ", . 5/09) ; брисана Сл гласник РС бр

11)  (" .  ", . 5/09) ; брисана Сл гласник РС бр

12)                 на успостављањережима својине на земљишту који је био пре ступања на снагу одлуке о одређивању тог 
            ,земљиштакао градског грађевинског земљиштана захтевранијег сопственика или његовог законског наследника  

           односно на утврђивање права коришћења неизграђеног осталог грађевинског земљишта у државној својини 
     ,         ранијем сопственику или његовом законском наследнику у складу са условима и по поступку прописаним 
     ("   ", . 47/03, 34/06  39/09 - ); Закономо планирањуи изградњи Службени гласник РС бр и УС

12 )   ,           а на стицање имовине односно на остваривањеобештећењапо закону којим се уређује враћањеодузете 
     ,         ( )имовине и обештећење за одузету имовину односно по закону којим се уређује враћање реституција  
    ;имовине црквама и верским заједницама  

12 )    ,   ,      , б код конверзије права коришћења односно права закупа у право својине на грађевинском земљишту у  
        ;складу са законом којим сеуређују планирањеи изградња  

12 )         ;в код стицањаправа својине на земљишту по основу комасације  

13)     ,  ,    ;кадаје обвезник РепубликаСрбија аутономнапокрајина односно јединицалокалнесамоуправе

14)                када је међународним уговором који је закључила Република Србија уређено да се неће плаћати порез на 
  .преносапсолутних права

(2)       "rent a car" ,      У случају престанкаобављањатакси или делатности као и у случају продајеили 
             отуђењауз накнадунадруги начин путничког возилаприбављеногзаобављањетих делатностипре 

       ,         истекарокаодпет годинаоддананабавке стицалацправасвојиненапутничком возилу је дужанда 
        то пријавинадлежномпорескоморгану у року од 30      ,данаодданапрестанкаобављањаделатности  

  ,    -          продајеодносноотуђења аобвезник пореза даплатипорезнапреносапсолутних правакоји би био 
                дужандаплатиданије користиопореску олакшицу и камату која сеплаћазбог доцњеу плаћању 
,      . пореза оддананабавкедоданапријављивања

(3)              "rent a car"   Лицена које је пренетоправосвојиненапутничком возилу затакси или који је посебно 
,              означен солидарни је јемацзаизмирењепорескеобавезенапреносапсолутних правау случају из 

 2.  . става овог члана
( 4)   1.  3)           Одредбастава тачка овог члананепримењујесенапреносправасвојиненамоторном 

, ,  .возилу пловилу односноваздухоплову

Члан 31а 

(1)                Порезнапреносапсолутних праванеплаћасенапреносправасвојиненастану или породичној 
  стамбеној згради (   : )у даљемтексту стан ,       односносвојинском уделунастану или породичној 



        (   :   ), стамбеној зградифизичкомлицу које купује први стан у даљемтексту купац првог стана за 
        40 m²      површину која закупца првог станаизносидо и зачлановењеговог породичног домаћинства 

  1.  2006.     ,      који од јула годиненису ималиу својини односносусвојини станна територији Републике 
  15 m²    (   :  ),   : Србиједо по свакомчлану у даљемтексту одговарајући стан подусловомда

1)        ,     је купац првог стана пунолетни држављанин Републике Србије са пребивалиштем на територији Републике 
;Србије

2)     1.  2006.             купац првог станаод јула годинедо данаовереуговорао купопродаји на основу кога купац стичепрви 
,    ,       .стан није имаоу својини односносусвојини станна територији РепубликеСрбије

(2)         ,      Ако купац првог стана купује својински удеона стану право на пореско ослобођењеиз става 
1.               40 m²,овог члана остварује сеу сразмери са својинским уделому односу на површину до  

  15 m² односнодо . 

( 3)     ,    1.  ,   Породичнимдомаћинствомкупца првог стана у смислу става овог члана сматрасезаједница 
,       ,  ,  ,живота привређивањаи трошењаприходакупца првог стана његовог супружника купчеведеце  

 ,   ,   ,  ,купчевих усвојеника децењеговог супружника усвојеникањеговог супружника купчевих родитеља 
 ,   ,   ,  његових усвојитеља родитељањеговог супружника усвојитељакупчевог супружника саистим 

    . пребивалиштемкао купац првог стана
( 4)               Ако је површинастанакоји купац првог станакупује већаодповршинеодговарајућег станаиз 

 1.  ,            става овог члана порезсеплаћанапреносправасвојиненаразлику површинекупљеног и 
  . површинеодговарајућег стана

Члан 31б 

(1)          31      Правонапорескоослобођењеу складусаодредбамачлана аовог законанемаобвезник који 
    :правосвојинена стану преноси
1)                 , лицу наоснову чије првекуповинестанаје једномоствареноправонарефундацију порезанадодатувредност у 

         ,        складу са законом којим се уређује порез на додату вредност или на пореско ослобођењеод плаћањапорезана 
           31   ;преносапсолутних правау складусаодредбамаовог ставаи члана а овог закона

2)                члану породичног домаћинства купца првог стана за кога је једном остварено право на рефундацију порезана 
 ,           ,     додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност или на пореско ослобођењеод 

              31   .плаћањапорезанапреносапсолутних правау складусаодредбамаовог ставаи члана а овог закона
(2)               Надлежнипорески органводиевиденцију о уговоримао купопродаји становазакоје је тај орган 

          1.     31  утврдиоправонапорескоослобођењеу складусаодредбамастава овог чланаи члана аовог 
,              закона о износимапорезанапреносапсолутних правакоји због тоганису наплаћенина територији 

  ,         јединицелокалнесамоуправе о купцимапрвог станаи о члановимањиховог породичног 
      .домаћинствазакоје је то правоискоришћено

(3)       ,        ,Надлежнипорески орган је дужандатромесечно у року оддвадесетданапо истеку тромесечја  
  -      ,  Министарствуфинансија организационој јединици надлежној запословебуџета достављаизвештај 

     2.  ,   .о износимапорезаиз става овог члана у претходномтромесечју

Део пети 
УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 

Члан 32. 

(1)      ,         Утврђивањеи наплатапорезанаимовину порезананаслеђеи поклон и порезанапренос 
        .апсолутних прававрши сенаначин одређеновимзаконом

(2)    ,    ,     ,У погледуначинаутврђивања поступка по правнимлековима начинаи роковаплаћањапореза 
,  ,  ,  ,     камате повраћајапореза застарелостинаплате принудненаплате казнених одредабаи осталогшто 

    ,          није посебноуређеноовимзаконом примењујесезакон којим сеуређујепорески поступак и пореска 



.администрација

Утврђивање пореза 

Члан 33. 

(1)    ,           Утврђивањепорезанаимовину порезананаслеђеи поклон и порезанапреносапсолутних права 
       ,      врши сенаоснову податакаиз порескепријаве пословних књига пореских обвезникаи других 

     ,     ,    податакакојимаорганнадлежанзаутврђивање наплатуи контролупорезарасполаже аодзначајасу 
   .заутврђивањепорескеобавезе

(2)                Променеу току пореске годинеодзначаја за висину обавезепо основу порезана имовину не 
       ,      12.  3. утичу на утврђивањепореске обавезеза ту годину осим у случају из члана став овог 
. закона [*] 

Члан 33а 

       ,     Засврху опорезивањапорезомна наслеђеи поклон односнопорезомна преносапсолутних 
,       -    ,  права наслеђеи поклон који су остварени примљени у страној валути односнопренос 

       ,       ,апсолутних права извршен уз накнаду у страној валути конвертује сеиз страневалуте у динар  
    ,          на дан настанка пореске обавезе по курсу за конверзију износаиз страневалуте у динар 

         .уређеним законом којим су уређени порески поступак и пореска администрација  

Члан 34. [*] 

(1)    ,        ,    Заимовину коју стекне започнеили престанедакористи у току године или му по другом 
     ,      основу настанеили престанепореска обавеза обвезник порезана имовину подноси пореску 

    30      .пријаву у року од данаоддананастанка такве промене  

(2)             1.  ,  Заимовину за коју је поднеопореску пријаву у складу са ставом овог члана обвезник који  
       31.        води пословнекњиге дужан је дадо марта сваке пореске годинеподнесепореску пријаву са 

    .утврђеним порезомза ту годину  

(3)             1.  ,  Заимовину за коју је поднеопореску пријаву у складу са ставом овог члана обвезник који  
           31.    - не води пословнекњиге дужан је даподнесепореску пријаву до јануара пореске године ако 
               је на тој имовини дошлодопроменаодутицаја на висину пореске обавезео којима нису 

    .садржани подаци у поднетој пријави  

(4)              Ако физичко лице у току пореске годинепостанеобвезник који води пословнекњиге дужно 
     30           је дау року од данаоддананасталепроменеподнесепореску пријаву занепокретности које 

     .чине имовину у његовим пословним књигама  

(5)               Предузетник који води пословнекњиге дужан је да заимовину коју у току пореске године 
            30  престанедаевидентира у пословним књигама поднесепореску пријаву у року од данаод 

 .насталепромене  

(6)    5.            Обавезуиз става овог члана има и предузетник који у току пореске годинепрестанеда 
     .будеобвезник који води пословнекњиге  

(7)                Пореска пријава из овог члана подноси сеи заимовину за коју обвезник испуњава условеза 
 .пореско ослобођење 

(8)             Пореска пријава из овог члана подноси сеоргану јединицелокалне самоуправена чијој  
   .територији сенепокретност налази  



Члан 35. 

(1)              Обвезник порезананаслеђеи поклон дужан је даподнесепореску пријаву саодговарајућом 
    документацијомпотребномзаутврђивање     30 порезау року од дана     оддананастанкапорескеобавезе 

   17. . 1.  4.  . у смислучлана ст до овог закона
(2)    1.            Пријаваиз става овог чланаподносисепорескоморгану у општини начијој територији се 

         .налазинепокретност коју порески обвезник наслеђујеили приманапоклон
(3)         ,     14. Ако обвезник наслеђујеили напоклон примапокретнествари односноправаиз члана . 2. ст и 
3.  ,            -овог закона пријавасеподносипорескоморгану у општини начијој територији обвезник  

   ,  ,        физичко лицеимапребивалиште односноборавиште односнопорескоморгану у општини начијој је 
  -    . територији обвезник правнолицеимаседиште

(4)     3.    ,  ,  Ако обвезник из става овог члананемапребивалиште односноборавиште односнонема 
   ,           седиштеу РепублициСрбији пријавасеподносипорескоморгану у општини начијој сетериторији 

  ,  , налазипредметнаслеђа односнопоклона или        ,порескоморгану у општини у којој је оставилац  
  , односнопоклонодавацимао или  ,  . имапребивалиште односноседиште

(5)            ,Ако обвезник наслеђујеили приманапоклон истовременонепокретности покретнествари  
    14.  ,   односноправаиз члана овог закона пореску пријаву      3,подноси пореском органу из става  
  4.  . односностава овог члана

Члан 36. 

(1)            Обвезник порезанапреносапсолутних правадужан је даподнесепореску     30пријаву у року од  
дана         29. оддананастанкапорескеобавезеу смислучлана . 1.  6.ст до   ,  овог закона саодговарајућом 

   документацијомпотребномза  утврђивањепореза. 
(2)      ,       Обвезник порезанапреносапсолутних права засврху остваривањаправанапорескоослобођење 

  31   ,     1.  ,      из члана а овог закона уз документацију из става овог члана подносии оверенуизјаву купца да 
    ,         ,  купује први станзасебе односнозасебеи одређенечлановењеговог породичног домаћинства као и 

                другедоказеиз којих произлазидасу испуњениусловизаослобођењепо томоснову које му је 
   . пружио купац првог стана

(3)       2.      Садржину и образацизјавеиз става овог чланаближеуређујеминистар   надлежан за послове 
. финансија

(4)    1.            Пријаваиз става овог чланаподносисепорескоморгану у општини начијој територији се 
  -       ,  налазинепокретност у случају преносаапсолутних правананепокретности односнодавања 

         23.  2.  . грађевинског земљиштау јавној својини у закуп из члана став овог закона
(5)       -        У случају преносаосталихапсолутних права пријавасеподносипорескоморгану у општини на 

   -    ,  ,   чијој територији обвезник физичко лицеимапребивалиште односноборавиште односноу општини 
     -    .начијој је територији обвезник правнолицеимаседиште

(6)    ,  ,     Ако обвезник немапребивалиште односноборавиште односнонемаседиштеу Републици 
,       5.        Србији запреносапсолутних праваиз става овог чланапријавасеподносипорескоморгану у 

      .општини начијој територији је преносостварен
(7)           ,  На истовремени преносправа својине на непокретности и осталих апсолутних права као и 

    24. . 3)  4)      1.    на преносиз члана тач и овог закона пријава из става овог члана подноси се 
    5,   6.  . пореском органу из става односно става овог члана

(8)     24   5)  ,    30    , У случају из члана а тачка овог закона у року од данаоддана закључења односно 
       ,  правоснажности акта којим севрши деобасувласничке заједнице сувласници непокретности 

    4.          пореском органу из става овог члана подносепореску пријаву садокументацијом из које се 
            . може утврдити дали је деобаизвршена у сразмери саидеалним сувласничким деловима



Члан 36а 

(1)              Орган надлежан заоверу потписа уговарача на уговору којим севрши преносправа својине 
 ,     ,    на непокретности односноправа коришћења грађевинског земљишта дужан је данадлежном 

           органу јединице локалне самоуправена чијој територији сеналази та непокретност достави 
            .примерак уговора најкасније у року оддесетданаодданаоверепотписа уговарача  

(2)       ,  Правоснажно решењекојим сеоглашава наследник непокретности односноправоснажну 
           2.  1.  ,  одлуку судао утврђивању права својине и других права из члана став овог закона суд је 

            дужан данадлежном органу јединицелокалне самоуправена чијој територији сеналази та 
, ,         ,  . непокретност достави у року оддесетданаодданаправоснажности решења односноодлуке

(3)     ,           ,Јавни бележник дужан је да у року оддесетдананакон оверепотписа уговарача на уговору  
   ,       односно сачињавања јавнобележничког записа којим севрши преносправа на непокретности 

  2.  1.  ,       из члана став овог закона надлежном органу јединицелокалне самоуправена чијој  
        , територији сеналази та непокретност достави примерак тог уговора односно 

 . јавнобележничког записа
(4)   . 1.  3.     37.      Документи из ст до овог члана и члана овог закона достављају сеу електронском 

.облику  

(5)           . 1.  3.Јединици локалне самоуправекоја нема техничких могућности дадокументеиз ст до  
     ,       овог члана прима у електронском облику о чему обавештавалица дужна даизврше 

,       .достављање документи седостављају у писаној форми поштом  

Члан 37. 

(1)              Органнадлежанзаоверупотписауговарачана уговору је дужанданадлежномпорескоморгану 
           ,   након оверепотписауговарачана уговору којим севршипреносправасвојине односнодругог права 

 . 14 , 23.  24.  ,        10    из чл и овог закона доставипримеракуговоранајкасније у року од данаодданаовере 
 . потписауговарача

(2)    ,         Правоснажнорешењео наслеђивању односноодлуку судао утврђивањуправасвојинеи других 
  . 14 , 23.  24.  ,           праваиз чл и овог закона суд је дужандадоставинадлежномпорескоморгану у року од 

10     ,  . данаодданаправоснажностирешења односноодлуке
(3)            Заводзаинтелектуалну својину дужан је данадлежномпорескоморгану доставипримљени 

,        . 14 , 23.  24.  ,    уговор односноисправуо обављеномпреносуправаиз чл и овог закона у року оддесет 
   . данаодданапријема

(4)     ,      ,  Јавнибележник дужан је да након оверепотписауговарачанауговору односнонакон 
  ,         сачињавањајавнобележничког записа којим севршипреносправасвојиненанепокретностина 

        . 14 , 23.  24.  , територији РепубликеСрбијеи других апсолутних праваиз чл и овог закона надлежном 
     ,   ,    порескоморгану доставипримерактог уговора односно јавнобележничког записа у року оддесет 

     ,    . данаодданаоверепотписауговарача односносачињавањајавнобележничког записа

Члан 38. 

     ,     ,   Упис правананепокретностиу земљишним катастарскими другим јавним књигама неможесе 
         ,     вршити бездоказао плаћеномпорезунапреносапсолутних права односноо плаћеномпорезуна 
  .наслеђеи поклон

     . 176/98 ("   ", . 42/02)   ОдлукомСавезног уставног судаИУ бр СлужбенилистСРЈ бр утврђеноје да 
  38.      ("   ",  26/2001)  одредбачлана Законао порезиманаимовину Службени гласник РС број није у 

          ("   ",сагласностисаУставомСРЈи Закономо основамасвојинскоправних односа СлужбенилистСФРЈ  
. 6/80  36/90  "   ",  29/96). бр и и СлужбенилистСРЈ број



Члан 38а 

     ,     ,   Упис правананепокретностиу земљишним катастарскими другим јавним књигама неможесе 
         ,     вршити бездоказао плаћеномпорезунапреносапсолутних права односноо плаћеномпорезуна 
  .наслеђеи поклон

    -225/2005 (" .  ", . 57/12)     ОдлукомУставног судаРСИУз Сл гласник РС бр утврђеноје даодредбачлана 
38       ("   ", . 26/01, 45/02, 80/02  135/04)  аЗаконао порезиманаимовину Службени гласник РС бр и није у 

             "  сагласностис Уставоми дапрестаједаважиданомобјављивањатеодлукеу Службеномгласнику 
", . 8.  2012. . РС тј јуна године

Члан 38б [*] 

(1)        ,    ,  Порезна имовину утврђује сеза календарску годину применом одредабаовог закона као и 
           одлуке скупштине јединицелокалне самоуправена чијој територији сеимовина налази о 

   ,      (    )стопамапорезана имовину одлуке којом су одређенезоне укључујући и најопремљеније зоне  
       ,     15.  и акта о коефицијентима занепокретности у зонама који важе на дан децембратекуће 

.године  

(2)           ,     Заимовину за коју пореска обавезанастанеу току пореске године порезна имовину за ту 
            ,  годину утврђује сеза периододнастанка пореске обавезедоистека те године односнодо 

     .престанка пореске обавезеу тој години  

Члан 39. [*] 

(1)             Порезна имовину обвезнику који не води пословнекњиге утврђује серешењеморгана 
  ,    -    45    јединицелокалне самоуправе а плаћа тромесечно у року од данаодданапочетка 

,      .тромесечја на прописани уплатни рачун јавних прихода  

(2)             До доспелости пореске обавезепо решењуо утврђивању порезана имовину за пореску 
,    1.      -     годину обвезник из става овог члана порезплаћа аконтационо у висини обавезеза последње 

   .тромесечјепретходнепореске године  

(3)           2.  ,    На износеаконтација које нису плаћенеу року из става овог члана обвезник је дужан да 
              плати камату која сеобрачунава у складу са законом којим сеуређују порески поступак и 

 .пореска администрација  

(4)          Позитивну разлику између порезаутврђеног решењеморгана јединицелокалне самоуправе 
             ,и аконтационо плаћеног порезана имовину за тромесечје за које је пореска обавезадоспела  

   1.          15    обвезник из става овог члана дужан је даплати у року од данаодданадостављања 
    .првостепеног решењао утврђивању пореза  

(5)               Ако је обвезник аконтационо платио више порезанего што је биодужан даплати према 
  ,        обавезиутврђеној решењем више плаћени порезурачунава сезанамирењедоспелог 

      ,     , неизмиреног порезана имовину за друге непокретности или порезазанареднотромесечје или 
     .сеобвезнику враћа на његов захтев  

(6)    1.  ,        , Обвезник из става овог члана коме пореска обавезанастанеу току пореске године дужан 
          ,     је дапорезза тромесечје у коме је насталапореска обавеза плати у сразмерномизносу од 

      ,    15    настанка пореске обавезедоистека тог тромесечја у року од данаодданадостављања 
    ,     -    45  првостепеног решењао утврђивању пореза а запреосталатромесечја у року од данаод 

    .данапочетка сваког одњих  

(7)        6.       Ако решењезапреосталатромесечја из става овог члана није достављенопре истека рока 
 45      -          15   од данаодданапочетка тромесечја за та тромесечја порезсеплаћа у року од данаоддана 

     .достављањапрвостепеног решењао утврђивању пореза  



Члан 39а 

 ( .   . 5/09) Брисан Сл гласник РСбр

Члан 39б 

            . 31   31Надлежнипорески органутврђује правонапорескоослобођењеу складусаодредбамачл аи б 
 1.  ,      33.  1.  ,     36. став овог закона наоснову податакаиз члана став овог закона изјавекупца из члана став 

2.  ,            . овог закона као и других доказадасу испуњениусловизаостваривањетог права

Члан 39в [*] 

(1)          (  ) -Обвезник који води пословнекњиге утврђује порезна имовину врши самоопорезивање  
  31.   .најкасније до марта пореске године  

(2)    1.       ,    45  Обвезник из става овог члана порезна имовину плаћа тромесечно у року од данаод 
  ,      .данапочетка тромесечја на прописани уплатни рачун јавних прихода  

(3)      ,    1.     До утврђивањапорезаза пореску годину обвезник из става овог члана порезна имовину 
 ,         .плаћа аконтационо у висини обавезеза последњетромесечје претходнепореске године  

(4)    1.          Обвезник из става овог члана дужан је дапозитивну разлику између утврђеног и 
       ,     аконтационо плаћеног порезана имовину за прво тромесечје плати доистека рока за 

     34.  2.  . подношењепореске пријаве из члана став овог закона
(5)            3.  ,  На износ аконтације која није плаћена у року утврђеном у ставу овог члана обвезник је 

     ,          дужан даобрачуна и плати камату у складу са законом којим сеуређују порески поступак и 
 .пореска администрација  

(6)               ,Ако је износ утврђеног порезана имовину који сеплаћа запрво тромесечје пореске године  
       ,    1.   мањи одаконтационо плаћеног порезаза то тромесечје обвезник из става овог члана пореску 

             обавезузадруго тромесечје умањује заизнос више плаћеног порезаза прво тромесечје те 
.године  

(7)    1.  ,        , Обвезник из става овог члана коме пореска обавезанастанеу току пореске године дужан 
 ,     30      ,     је да најкасније у року од данаоддананастанка пореске обавезе утврди порезна имовину за 

         ,      деогодинепочев однастанка пореске обавезеи дапорез за тромесечје у коме је настала 
 ,           пореска обавеза плати у сразмерномизносу однастанка пореске обавезедоистека тог 

.тромесечја  

(8)     7.  ,          У случају из става овог члана за тромесечје у коме је насталапореска обавезапорезсе 
    45      ,       плаћа у року од данаодданапочетка тог тромесечја а ако је пореска обавезанасталапо 

   -    15     ,     протеку тог рока у року од данаоднастанка пореске обавезе док сеза преосталатромесечја 
     45       .порезплаћа у року од данаодданапочетка сваког одњих  

(9)            34.  4. Физичко лице које постанеобвезник који води пословнекњиге из члана став овог 
,             закона оддананасталепроменедужно је даутврђује порезсамоопорезивањемзаимовину коју  

   ,        ,евидентира у пословним књигама одкада орган јединицелокалне самоуправене утврђује  
              односноне наплаћује порезпо решењуутврђен запериододдананасталепроменеза ту 
. имовину

(10)    34. . 5.  6.  ,       Предузетник из члана ст и овог закона оддананастанка променепрестаје даврши 
    ,       утврђивањепорезана имовину самоопорезивањем а орган јединицелокалне самоуправеодтог 

              дана утврђује порезпо решењу на имовину која је престаладасеевидентира у његовим 
 . пословним књигама



Члан 40. 

(1)              Порезна наслеђеи поклон и порезна преносапсолутних права утврђују серешењем 
       15     .пореског органа а плаћају у року од данаодданадостављањарешења  

(2)     1.           Порески орган из става овог члана дужан је дау електронском облику води евиденцију о 
,        ,  уговореној односно тржишној вредности имовине која је предметопорезивања аПореска 

 -           управа Централа дужна је даобезбедиелектронску базуобједињених података за територију 
 .Републике Србије  

(3)    2.      : ,   Евиденција из става овог члана садржи нарочито податке о обвезнику локацији и врсти 
,     ,     .имовине пријављеној и утврђеној пореској основици те утврђеном и наплаћеномпорезу  

Члан 41. 

 ( .   . 80/02) Брисан Сл гласник РСбр

Јемство 

Члан 42. 

(1)       ,  ,    Лицена које је пренетоапсолутноправо односнопоклонодавац јемчи супсидијарнозаплаћање 
    ,      .порезанапреносапсолутних права односнозаплаћањепорезанапоклон

(2)       ,  ,     Лицена које је пренетоапсолутноправо односнопоклонодавац који сеуговоромобавезаода 
     ,    ,     платипорезнапреносапсолутних права односнопорезнапоклон јемчи солидарнозаплаћањетог 

.пореза

Део шести 
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 43. 

 ( .   . 5/09) Брисан Сл гласник РСбр

Члан 44. 

(1)    Новчаномказномод 10.000  50.000         ,до динараказнићесезапрекршај одговорнолицеу суду  
         ,    односнодругоморгану надлежномзаоверупотписауговарачана уговору односноправномлицу из 

. 36   37. чл а и  ,   , : овог закона односно јавни бележник ако
1)        , ,     надлежном органу не достави у року правоснажно решење одлуку уговор или исправу из . 36   37.  чл а и овог 

 закона . 

(2)     1.       :Новчаномказномиз става овог чланаказнићесезапрекршај и
1)        ,    ,  одговорно лице у државном органу и организацији органу територијалне аутономије односно локалне 

,       ,    15     ,самоуправе ако на захтев органа јединице локалне самоуправе у року од дана од дана пријема захтева  
           ,      тај орган не достави податке којима располажевршећи пословеиз своје надлежности а који су одзначаја за 

   ,          ,утврђивање пореза на имовину односно које за те податке јединици локалне самоуправе наплати таксу  
     (  9. ); односнонакнаду или други трошак члан

1 ) ,  ,        ,  а наследник односно поклонопримац ако надлежном пореском органу не пријави промену занимања у смислу 
 21.  2.  ; члана став овог закона

2)           " rent a car"    , стицалацправасвојиненапутничком возилу прибављеномзатакси или који је посебноозначен ако 
           надлежномпорескоморгану не пријави или непријави у року од 30    , ,данапрестанак обављањаделатности продају  



        ,    21.  3.  односно отуђењепутничког возилаприбављеног за обављањетих делатности у смислу члана став и члана 
31.  2.   став овог закона . 

Део седми 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 45. 

(1)                 ,Неплаћасепорезнаимовину направананепокретности закоја је уговоромо страномулагању  
  1.  1992.     ,      закљученимпре јануара годинеу складусазаконом утврђенодасенећеуводити нове 

 .порескеобавезе
(2)                Неплаћасепорезнапреносапсолутних правананепокретностипо одредбамаовог законана који 

,                  се по прописимакоји су билиу применикадаје основпреносанастаои преносизвршену складуса 
,       ,    .прописима адоступањанаснагу овог закона овај порезније плаћао

Члан 46. 

      11.  2)        Стопепорезанаимовину из члана тачка овог законапримењују сенаправананепокретности 
    ,     31.  2000.   обвезникакоји водипословнекњиге ако су надан децембра годинеприпадалаобвезнику 

    . који не водипословнекњиге

Члан 47. 

    ,      ,     Порезнанаслеђеи поклон односнопорезнапреносапсолутних права зачије утврђивањеи наплату 
            ,    је поступак започетпо прописимакоји су важилидопочеткаприменеовог закона у комедодана 

        ,     ступањанаснагу овог законаније донетопрвостепенорешење утврдићесеприменомпрописакоји 
       ,      .су важилиу моменту кадаје поступак започет ако је то повољнијезаобвезника

Члан 48. 

(1)               ("Даномступањанаснагу овог законапрестаједаважиЗакон о порезиманаимовину Службени 
 ", . 43/94, 53/95, 54/96, 42/98, 18/99, 21/99, 27/99, 33/99, 48/99  54/99),   .гласник РС бр и осимодредабачл  

2-13.     1.  2001. . које престају даваже јула године
(2)          ,  До доношењаподзаконских акатанаоснову овлашћењаиз овог закона примењиваћесе 

        ("   ", . 8/96 Правилник о начину утврђивањаосновицепорезанаимовину Службени гласник РС бр и 
7/99),               Правилник о садржају порескепријавезаутврђивањепорезананаслеђеи поклон и порезана 

    ("   ", . 19/92  11/93)    прометнепокретностии права Службени гласник РС бр и и Правилник о садржају 
       ("   ", . 9/97  46/98). порескепријавезаутврђивањепорезанаимовину Службени гласник РС бр и

Члан 49. 

(1)  . 2-13.      1.  2001. . Одредбечл овог законапримењују сеод јула године
(2)      . 2-13.        1.   31.Порезнаимовину по одредбамачл овог законаутврђује сезараздобљеод јуладо  

 2001. ,           2001.децембра године апорезнаимовину утврђенрешењемнадлежног пореског органаза  
   . 2-12.      ("   ", . 43/94,годину по одредбамачл Законао порезиманаимовину Службени гласник РС бр  

53/95, 54/96, 42/98, 18/99, 21/99, 27/99, 33/99, 48/99  54/99)       и плаћасеу висини и роковимаутврђеним 
      2001. . решењемзапрвои друго тромесечје године



Члан 50. 

           "   Овај закон ступанаснагу осмог данаодданаобјављивањау Службеномгласнику Републике 
".Србије

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УШЛЕ У ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 

Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 
("Сл. гласник РС", бр. 135/04) 

 34.Члан
   ,           Обвезницимапорезанаимовину осимпорезананаслеђеи поклон и порезанапреносапсолутних 

,      ,      права који надлежномпорескоморгану нису поднели односнонису напрописаниначин поднели 
 ,      ,       пореску пријаву акојиманије утврђенапорескаобавеза нећесеутврђиватипореззаобавезенастале 

    31.  2004. ,      , по томосновудо децембра године нити противњих покретатипрекршајни поступак ако 
     ,   ,  31.  2005.пореску пријаву поднесунадлежномпорескоморгану напрописаномобрасцу до јануара  

.године
 35.Члан

        ,   31.  2004. , Запреносхартијаодвредностиуз накнадуу новцу извршендо децембра године пореска 
                пријавасеподносии порезнапреносапсолутних праваутврђујеи плаћананачин и по поступку 

           .уређеномпрописимакоји су билинасназиу временастанкапорескеобавезе
 36.Члан

 . 1.  9 ,  10. . 6.  7,  15.  3, . 18.  19 ,  23.  4,  25. Одредбечл до члана ст и члана став чл и члана став члана став 
2,  27.  1,  28. . 2.  3.  . 31.  32.      1.  2005.члана став члана ст и и чл и овог законапримењиваћесеод јануара  

. године

Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 
("Сл. гласник РС", бр. 61/07) 

 25.Члан
   19.            30 Пропис из члана овог законаминистарнадлежанзапословефинансијадонећеу року од дана 

      . одданаступањанаснагу овог закона
 26.Члан

(1)       2.      ("   ",Обвезник порезанаимовину из члана Законао порезиманаимовину Службени гласник РС  
. 26/01, 45/02 - , 80/02, 80/02 - .   135/04)    31.  2008.  бр СУС др закон и који је до децембра годинеПореској 

              управиподнеопореску пријаву није у обавезидазаисту имовину подносинову пријаву због 
     . ненадлежностиорганазаутврђивањетог пореза

(2)     1.  ,       У случају из става овог члана Порескауправаћепореску пријаву проследитинадлежном 
         ,   органу јединицелокалнесамоуправеначијој територији сенепокретностналази ако сатом 

      62.  1.     јединицомније закљученуговориз члана став Законаофинансирањулокалнесамоуправе 
("   ",  62/06). Службени гласник РС број

 27.Члан
        16.        Правонапорескоослобођењеу складусачланом овог законаможесеостваритисамонаоснову 

           . уговорао купопродаји првог станаовереногпослеступањанаснагу овог закона
 28.Члан

(1)     ,      ,    Порезнанаслеђеи поклон односнопорезнапреносапсолутних права зачије утврђивањеје 
             ,  поступак започетпо прописимакоји су важилидоданаступањанаснагу овог закона утврдићесе 



           .применомзаконакоји је биона сназиу временастанкапорескеобавезе
(2)     ,      ,   Порезнанаслеђеи поклон односнопорезнапреносапсолутних права зачије утврђивање 

           17.  5.  порескаобавезанастанеданомсазнањанадлежног пореског органау смислучлана став и члана 
29.  6.      ("   ", . 26/01, 45/02 - , 80/02,став Законао порезиманаимовину Службени гласник РС бр СУС  
80/02 - .   135/04),      ,     др закон и након ступањанаснагу овог закона утврдићесеприменомодредабаовог 

. закона
 29.Члан

(1)  . 3.  22.      1.  2007. . Одредбечл и овог законапримењиваћесеод јануара године
(2)   4.      1.  2008. . Одредбечлана овог законапримењиваћесеод јануара године

Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 
("Сл. гласник РС", бр. 5/09) 

 24.Члан
    ,      ,    Порезнанаслеђеи поклон односнопорезнапреносапсолутних права запреносхартијаод 

                вредностии уделау правномлицу по основу уговораили другог актазакљученог доданаступањана 
  ,             снагу овог закона односнопо основу одлукесудакоја је посталаправоснажнадоданаступањана 
  ,           ("снагу овог закона утврдићесеи платити применомЗаконао порезиманаимовину Службени 

 ", . 26/01, 45/02 - , 80/02, 80/02 - . , 135/04  61/07). гласник РС бр СУС др закон и
 25.Члан

 . 1 , 2 , 3 , 4 , 16.  17.      1.  2009. . Одредбечл и овог законапримењиваћесеод јануара године

Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 
("Сл. гласник РС", бр. 101/10, 24/11 и 78/11) 

 31.Члан
 (" .  ", . 78/11) Брисан Сл гласник РС бр

 32.Члан
(1)         2011. ,     2.  1. .Порескепријавезаутврђивањепорезанаимовину за годину направаиз члана став тач  
5 )  6)  ,     31.  2011.       а и овог закона дужни су дадо марта годинеподнесуобвезници који зату имовину 

         . нису поднелипореску пријаву и обвезници који водепословнекњиге
(2)  (" .  ", . 78/11) Брисан Сл гласник РС бр

 33.Члан
 (" .  ", . 24/11) Брисан Сл гласник РС бр

 34.Члан
 (" .  ", . 24/11) Брисан Сл гласник РС бр

 35.Члан
    ,      ,     Порезнанаслеђеи поклон односнопорезнапреносапсолутних права неплаћасекод конверзије 
 ,   ,      ,   правакоришћења односноправазакупа у правосвојинена грађевинскомземљишту у складуса 

      .закономкојим сеуређују планирањеи изградња
 36.Члан

(1)     ,      ,    Порезнанаслеђеи поклон односнопорезнапреносапсолутних права по основу уговораили 
         ,       другог актазакљученог доданаступањанаснагу овог закона односнопо основу одлукесудакоја је 
        ,     посталаправоснажнадоданаступањанаснагу овог закона односнопо основурешењанадлежног 

            ,   управног органакоје је посталоконачнододанаступањанаснагу овог закона закоји пореска 



            обавезаније пријављенау прописанимроковимапа је насталаданомсазнањанадлежног пореског 
      ,         органанакон ступањанаснагу овог закона утврдићесеи платити применомЗаконао порезимана 

 ("   ", . 26/01, 45/02 - , 80/02, 80/02 - . , 135/04, 61/07 имовину Службени гласник РС бр СУС др закон и 
5/09). 

(2)     1.  ,        ,   У случају из става овог члана нећесеутврђиватипорезнанаслеђеи поклон односнопорезна 
  ,    ,   ,    преносапсолутних права код конверзијеправакоришћења односноправазакупа у правосвојинена 

 ,          .грађевинскомземљишту у складусазакономкојим сеуређују планирањеи изградња

Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 
("Сл. гласник РС", бр. 24/11) 

 6.Члан
           ("   ", У Закону о изменамаи допунамаЗаконао порезиманаимовину Службени гласник РС број 

101/10), . 33.  34.  . чл и бришу се
 7.Члан

(1)     2011. ,        Порезнаимовину за годину утврдићесеприменомнајвишеодговарајућепорескестопеиз 
 11.  1.      ("   ", . 26/01, 45/02 - ,члана став Законао порезиманаимовину Службени гласник РС бр СУС  

80/02, 80/02 - . , 135/04, 61/07, 5/09  101/10)       др закон и направананепокретностиобвезникакоји води 
 ,       ,    пословнекњиге односнообвезникакоји неводипословнекњиге осимако скупштина јединице 

     60        ,    локалнесамоуправеу року од данаодданаступањанаснагу овог закона донесеодлуку којом ће 
     . утврдити ниже стопепорезаоднаведених

(2)        ,        Занепокретностобвезникакоји неводипословнекњиге закоју је томобвезнику утврђенпорезна 
  2010. ,     ,   имовину за годину заодговарајућу површину истенепокретности порескаобавезаистом 

  2011. ,   ,         60% обвезнику за годину применомовог закона можебити утврђенау износу невећемод у 
      2010. .односу напореску обавезуутврђену за годину

 8.Члан
 . 1 , 2.  3.      1.  2011. . Одредбечл и овог законапримењиваћесеод јануара године

Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 
("Сл. гласник РС", бр. 78/11) 

 6.Члан
    2012.         , Порезнаимовину за годину занепокретностобвезникакоји неводипословнекњиге за 

   ,         одговарајућу површину истенепокретности неможебити утврђену већемизносу одприпадајуће 
     2011. .порескеобавезетог обвезниказа годину

 7.Члан
           ("   ", У Закону о изменамаи допунамаЗаконао порезиманаимовину Службени гласник РС број 

101/10),  31.   32.  2.  . члан и члан став бришу се
 8.Члан

(1)  . 1 , 2 , 3.  6.      1.  2012. . Одредбечл и овог законапримењиваћесеод јануара године
(2)  . 4.  5.      1.  2012. . Одредбечл и овог законапримењиваћесеод септембра године



Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 
("Сл. гласник РС", бр. 47/13) 

Члан 36. 

(1)      ,        Јединицелокалне самоуправедужне су да након ступања на снагу овог закона а најкасније 
 30.  2013. ,        2014.   до новембра године за потребеутврђивања порезана имовину за годину у складу 
   :са овим законом објаве  

1)      ;одлуку о стопамапорезана имовину  

2)     ,       ,   ;одлуку којом су одредилезоне саназнаком зона које сесматрају најопремљенијим на својој територији  

3)          ;акт којим су утврдилепросечнеценеодговарајућих непокретности по зонама  

4)       .акт о коефицијентима занепокретности у зонама  

(2)    ,          Ако ни у зонама ни у граничним зонаманије било прометаодговарајућих непокретности у 
  1.  2013.   30.  2013. ,   периодуод јануара годинедо септембра године јединица локалне самоуправе 

  ,     1.  ,     дужна је да у року из става овог члана објави просечну вредност квадратног метра 
       2013.     одговарајућих непокретности на основу којих је за годину утврђенаосновица порезана 

           .имовину за непокретности обвезника који не водепословнекњиге у најопремљенијој зони  

(3)  1.  2014.        Од јануара године скупштина јединицелокалне самоуправеможеодлуком обавезати 
          ,    пореске обвезнике који не водепословнекњиге даподнесупореске пријаве за сву или за 

            одређенуимовину која је предметопорезивањапорезомна имовину на територији те јединице 
 ,            .локалне самоуправе за коју су обвезници поднели и за коју нису поднели пореску пријаву  

Члан 37. 

(1)             ,Обвезници порезана имовину који не водепословнекњиге којима је за пољопривредно  
  ,          , односношумско земљиште пореска обавезанасталадодана ступања на снагу овог закона нису 

        ,      36.  3. у обавезидаза то земљиштеподносепореску пријаву осим у случају из члана став овог 
.закона  

(2)     (        ),   Обвезницима порезана имовину који водеи који не водепословнекњиге којима је до 
             ,почетка применеовог закона настала пореска обавезаа за коју нису поднели пореску пријаву  

     ,      31.  2013. ,због чега им порезније утврђен обавезупорезана имовину до децембра године  
     ,      утврђује орган јединице локалне самоуправерешењем применом прописа који су били на 

         .снази у години за коју сепорезна имовину утврђује  

(3)    1.  2014.         Лица која од јануара годинепостану обвезници порезана имовину у складу са 
 2.  ,     1.  ,     31.  2013.чланом овог закона занепокретности из члана овог закона на које седо децембра  

     ,       годинепорезна имовину није плаћао дужна су данадлежном органу јединице локалне 
      ,     31. самоуправена чијој територији сенепокретност налази поднесупореске пријаве до марта 

2014. . године

Члан 38. 

(1)     ,      ,    Порезна наслеђеи поклон односнопорезна преносапсолутних права за чије утврђивање је 
             , поступак започет по прописима који су важили додана ступањана снагу овог закона утврдиће 

            .сеприменом закона који је био на снази у временастанка пореске обавезе 

(2)    1.  ,      Изузетно одстава овог члана решењемнадлежног пореског органа обуставићесе 
      ,      ,поступак утврђивања порезана наслеђеи поклон односнопорезана преносапсолутних права  

      . 12 , 17 , 18.  19.      који је започет допочетка применечл и овог закона запреносекоји применом 
           , тих одредабапрестају дабуду предметопорезивањапорезомна наслеђеи поклон односно 



    . порезомна преносапсолутних права
(3)     ,      ,   ,Порезна наслеђеи поклон односнопорезна преносапсолутних права по основу наслеђа  

    ,        поклона или преносаапсолутних права за који пореска обавезаније пријављенау прописаним 
             роковима па је насталаданом сазнањанадлежног пореског органа након ступањана снагу овог 

,               закона утврдићесеи платити применом закона којим сеуређују порези на имовину који је био 
              17. . 1.  4, на снази на дан на који би пореска обавезанастала у складу сачланом ст до односно 

 29. . 1.  7.      ("   ", . 26/01, 45/02 -чланом ст до Закона о порезимана имовину Службени гласник РС бр  
, 80/02, 80/02 - . , 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11  57/12 - )   СУС др закон и УС да је пријављена 

  . у прописаном року

Члан 39. 

(1)  . 1.  11.  . 25 , 27.  31.  33.      1.  2014.Одредбечл до и чл и до овог закона примењиваћесеод јануара  
,    10.  4.        1.  2016.године осим одредбечлана став овог закона која ће сепримењивати од јануара  
. године

(2)  1.  2014.   31.  2015.        Од јануара годинедо децембра годинепорезна имовину не плаћа сена 
 ,            ,водно земљиште као и на воднеобјекте за које је издатаправоснажна водна сагласност  

               ,  односно за које севоднадозволане издаје у складу са законом којим сеуређују воде осим на 
    ( ).објекте за узгој риба рибњаке  

[1]        7.         Сматрамодаје у изворномтексту члана Законао изменамаи допунамаЗаконао порезимана 
 (" .  ", . 47/13),      7   ,   имовину Сл гласник РС бр акојим је измењенчлан а овог закона наозначеномместу 

: " " . реч члана сувишна
[2]  11.  6.           (" . Чланом став Законао изменамаи допунамаЗаконао порезиманаимовину Сл гласник 

", . 101/10)      14.    : "    6, РС бр прописанаје изменау члану овог законакоја гласи У досадашњемставу који 
  5, : " . 1.  3.   9."   : " . 1.  3."."     14.постајестав речи ст до и става замењују серечима ст до С обзиромдачлан  

 6. (    5.)   : " . 1.  3.   9."  : " . 1.  4.",став који постајестав не садржиодредбу ст до и става већодредбу ст до  
        . наведенаизменаизвршенаје у томделупоменутог члана
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