
 

Закон о измени Закона о порезу на додату вредност 

 

Закон о измени Закона о порезу на додату вредност, објављен је у 

''Службеном гласнику РС'', бр. 142 од 25.12.2014. годинe, ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања, а примењује се од 01. јануара 2015. године. 

У циљу правилне и једнообразне примене обавештавате се о измени.  

У Закону о порезу на додату вредност (''Службени гласник РС'', бр. 84/04, 

86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13 и 68/14 - др. закон), у члану 24. став 1. 

тачка 16а) мења се и гласи: 

 „16а) промет добара и услуга који се врши у складу са уговорима о донацији 

закљученим са државном заједницом Србија и Црна Гора, односно Републиком, 

ако је тим уговором предвиђено да се из добијених новчаних средстава неће 

плаћати трошкови пореза, у делу који се финансира добијеним новчаним 

средствима осим ако ратификованим међународним уговором није друкчије 

предвиђено;”. 

Разлог за измену закона је стварање услова да се промет добара и услуга и 

увоз добара који се врши у циљу реализације пројеката финансираних у оквиру 

спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи (ИПА) у 

тзв. децентрализованом систему управљања, у потпуности ослободи пореза на 

додату вредност. 

Наиме, према постојећем законском решењу, промет добара и услуга и увоз 

добара који се врши у складу са уговором о донацији, између осталог и у складу са 

Оквирним споразумом између Владе Републике Србије и Комисије европских 

заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске 

заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима 

инструмента претприступне помоћи (ИПА) (''Службени гласник РС”, број 124/07), 

може бити ослобођен пореза на додату вредност само у делу који се финансира из 

средстава донације (нпр. из средстава ИПА). Имајући у виду да се преласком на 

тзв. децентрализовани систем управљања програмима у оквиру ИПА, средства 

ИПА и средства националног суфинансирања обједињују тако да није могуће 

раздвојити промет добара и услуга и увоз добара на део који се финансира из 

средстава ИПА и део који се финансира из средстава националног суфинансирања, 

неопходно је створити основ да се промет добара и услуга и увоз добара који се 

врши у циљу реализације пројеката финансираних у оквиру ИПА, у потпуности 

ослободи пореза на додату вредност. 

 

 

(Акт УЦ-а, бр. 148-10-439-02-18/2014 од   29.12.2014. године) 

      

 


