
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност  

  

   

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, објављен је у 

''Службеном гласнику РС'', бр. 30 од 20.04.2018. године, ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања, а примењује се од 1. јула 2018. године, осим одредаба члана 4. овог 

закона, које ће се примењивати од 1. јануара 2019. године.  

С тим у вези, обавештавате се о његовим најважнијим изменама и допунама, 

које се односе на:  

- проширење примене посебне пореске стопе од 10% на промет и увоз потпуних 

и допунских смеша за исхрану стоке,  

- пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за промет добара 

која се уносе у слободну зону, превозне и друге услуге које су непосредно повезане са 

тим уносом и промет добара у слободној зони, који се врши страном лицу које има 

закључен уговор са обвезником ПДВ - корисником слободне зоне да та добра угради у 

добра нaмењена отпремању у иностранство. 
 

Чланом 2. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату 

вредност,  измењена је одредба члана 23. став 2. тачка 6) Закона о ПДВ, у смислу да се 

од 1. јула 2018. године, посебно стопом ПДВ од 10% опорезује промет и увоз и 

потпуних и допунских смеша за исхрану стоке, а не само комплетних крмних смеша 

за исхрану стоке, као што је било прописано до измене и допуне Закона о ПДВ. 

Наиме, с обзиром да смеше, у складу са прописима којима се уређује квалитет 

хране за животиње, могу бити потпуне (које служе за подмирење свих потреба 

животиња у хранљивим материјама) и допунске (које својим хранљивим материјама 

треба да употпуне хранива са којима се мешају) и да се често допунске смеше веома 

мало разликују од потпуних смеша, оцењено је оправданим да се промет, односно увоз 

и потпуне и допунске смеше опорезује по посебној стопи ПДВ. 

С тим у вези, у Информационом систему царинске службе, од 01. јула 2018. 

године, биће извршено одговарајуће ажурирање у смислу повезивања тарифних ознака 

Царинске тарифе у које се предметна роба сврстава,  са посебном стопом ПДВ од 10%. 
 

Чланом 3. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату 

вредност, допуњен је члан 24. став 1. Закона о ПДВ, додавањем нове тачке 5а), тако 

да се ПДВ не плаћа на: ''промет добара која се уносе у слободну зону, превозне и друге 

услуге које су непосредно повезане са тим уносом и промет добара у слободној зони, 

који се врши страном лицу које има закључен уговор са обвезником ПДВ - корисником 

слободне зоне да та добра угради у добра немењена отпремању у иностранство''.  

Наиме, пореско ослобођење прописано чланом 24. став 1. тачка 5) Закона о ПДВ, 

(члан 26. став 1. тачка 1) Закона о ПДВ) односи се на промет добара која се уносе у 

слободну зону и превозне и остале услуге повезане се тим уносом, у случају када се 

предметни промет врши обвезнику ПДВ - кориснику слободне зоне који би имао право 

на одбитак претходног пореза када би та добра и услуге набављао за потребе обављања 

делатности ван слободне зоне.  

Из наведеног произилази да за промет добара која се уносе у слободну зону и 

превозних и осталих услуга повезаних са тим уносом, који се врши страном лицу које 

није обвезник ПДВ, постоји обавеза обрачунавања ПДВ.  

С тим у вези, новом тачком 5а) став 1. члан 24. Закона о ПДВ, прописано је 

пореско ослобођење за промет добара у слободној зони страном лицу које има 

закључен уговор са обвезником ПДВ - корисником слободне зоне да та добра угради у 

добра намењена отпремању у иностранство, у циљу изједначавања пореског третмана 



тог промета са прометом добара која се уносе у слободну зону, а који се врши том 

страном лицу, у циљу повећања производње и извозних послова домаћих компанија 

које, у сарадњи са привредним субјекатима који послују у оквиру слободних зона, 

производе и извозе за мултинационалне компаније и повећања њихове конкурентности 

на међународном тржишту. 
 

 

            (Акт УЦ-а, бр.  148-II-439-02-12/2018 од  23.04.2018. године) 

           

 

   

 

 


