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Недавно је објављено неколико нових мишљења Министарства финансија која ближе 

објашњавају примену одредби Закона о ПДВ и Закона о порезу на добит правних лица.   

Поред овога, на снагу је ступио Споразум о стабилизацији и придруживању између 

земаља чланица Европске уније, са једне стране, и Републике Србије са друге, који ће, 

између осталог, имати директни утицај на пословање привредних субјеката у Србији. 

Нова мишљења Министарства финансија су: 

 Услови под којима се пренос целокупних залиха добара може сматрати 

преносом дела имовине код којег промет добара и услуга није извршен – 

Када обвезник ПДВ који обавља делатност трговине преноси целокупне залихе 

добара, при чему целокупне залихе добара представљају део имовине 

обвезника ПДВ – преносиоца, сматра се да, уз испуњење других прописаних 

услова промет добара и услуга није извршен, с обзиром да је преносом 

целокупних залиха добара преносиоцу онемогућено, а стицаоцу омогућено 

самостално обављање делатности трговине. 

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-01040/2013-04 од 12.9.2013. 

године) 

 ПДВ третман давања на коришћење фрижидера које обвезник ПДВ врши 

без накнаде дистрибутерима производа – Обвезник ПДВ – произвођач 

замрзнутих производа који без накнаде даје купцима (дистрибутерима) на 

коришћење фрижидере који служе за чување тих производа, а у циљу 

подстицања тих лица да набављају и продају производе из његовог 

асортимана, није дужан да по том основу обрачуна ПДВ. Наиме, с обзиром да је 

реч о активностима које обвезник ПДВ врши у циљу повећања прихода, тј. у 

пословне сврхе, давање на коришћење фрижидера не сматра се прометом 

услуге без накнаде који се изједначава са прометом услуге уз накнаду у смислу 

Закона о ПДВ. 

 
(Мишљење Министарства финансија и привреде, бр. 011-00-00092/2013-04 од 

27.8.2013. године) 

 Утврђивање и плаћање пореза на добит по одбитку за откуп секундарних 

сировина и отпада од нерезидентног правног лица – Приликом утврђивања 

и плаћања пореза на добит по одбитку у случају када резидентно правно лице 

откупљује секундарне сировине и отпад од нерезидентног правног лица из 

државе са којом Република Србија има закључен уговор о избегавању 

двоструког опорезивања, примењују се одредбе тог уговора. 

 

(Мишљење Министарства финансија и привреде, бр. 430-01-306/2013-04 од 

25.6.2013. године) 

Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП): 

Овим споразумом Република Србија је добила статус државе придружене Европској 

унији и по први пут се успоставља свеобухватан уговорни однос у коме су права и 

обавезе уговорних страна јасно дефинисане.  
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Закључивањем ССП Србија је привреди обезбедила бесцарински приступ тржишту од 

пола милијарде потрошача, са мањим изузецима. Са друге стране, Србија се 

обавезала да фазно у року до 1. јануара 2014. године укине царине на индустријску 

робу као и царине за око 75-80% пољопривредних производа пореклом из ЕУ према 

уговореној динамици, као и  да не уводи нове мере фискалне дискриминације робе из 

ЕУ на свом тржишту.  

Ова обавеза је изузета само у категорији посебно осетљивих производа за које се 

уопште не предвиђа либерализација, односно бар не у потпуности. Неки од посебно 

осетљивих производа су: јабуке, одређени млечни производи, месо и месни 

производи, дуван итд. За наведене производе ће и након 1. јануара 2014. године 

постојати одређени степен царинске заштите. 
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