
 

 

На основу члана 23. став 3. Закона о порезу на додату вредност („Службени 

гласник РС”, бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07 и 93/12), 

 

 Министар финансија и привреде доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ ДОБАРА И 

УСЛУГА ЧИЈИ СЕ ПРОМЕТ ОПОРЕЗУЈЕ ПО ПОСЕБНОЈ СТОПИ ПДВ 
  

Члан 1. 

У Правилнику о утврђивању добара и услуга чији се промет опорезује по 

посебној стопи ПДВ („Службени гласник РС”, бр. 108/04, 130/04-исправка, 140/04,  

65/05, 63/07 и 29/11), члан 1. мења се и гласи: 

 

„Члан 1. 

Овим правилником ближе се уређује шта се, у смислу члана 23. став 2. тач. 1), 

2), 2а), 4) – 11) и 15) - 21) Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, 

бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07 и 93/12 – у даљем тексту: Закон) сматра добрима 

и услугама чији се промет, односно увоз опорезује по посебној стопи ПДВ.” 

 

Члан 2. 

 У члану 2. ст. 5. и 6. мењају се и гласе: 

 „Млеком, у смислу члана 23. став 2. тачка 1) Закона, сматра се кравље, овчије, 

козје и бивоље млеко, које се у промет ставља као термички необрађено, термички 

обрађено пастеризовано или стерилизовано, кондензовано млеко, млеко у праху и 

млеко за одојчад. 

Млечним производима, у смислу члана 23. став 2. тачка 1) Закона, сматрају се 

ферментисани производи од млека који се у промет стављају као јогурт, кисело млеко, 

ферментисани производи од млека са пробиотским бактеријама, кефир, остали 

ферментисани производи од млека и ферментисани млечни напици, као и млечни 

напици, у смислу прописа којима се уређује квалитет производа од млека и стартер 

култура.ˮ 

Став 8. мења се и гласи: 

„Шећером, у смислу члана 23. став 2. тачка 1) Закона, сматра се шећер од 

шећерне репе, односно шећерне трске који се ставља у промет као кристални, 

обликовани (коцка или други облици), шећер у праху (млевени) и шећер у течном 

облику.ˮ 

 

Члан 3. 

 Члан 2а мења се и гласи: 

 

„Члан 2а 

Свежим, расхлађеним и смрзнутим месом, у смислу члана 23. став 2. тачка 2) 

Закона, сматра се свеже, расхлађено и смрзнуто месо од говеда, коња, свиња, оваца, 

коза, живине и домаћих зечева (кунића).ˮ 

 

 

 

Члан 4. 



 После члана 2а додаје се члан 2б, који гласи: 

 

„Члан 2б 

Житарицама, у смислу члана 23. став 2. тачка 2а) Закона, сматрају се пшеница и 

наполица, раж, јечам, овас, кукуруз, пиринач, хељда и просо, у зрну, независно од тога 

да ли је зрно ових житарица неољуштено, ољуштено или на други начин обрађено. 

Сунцокретом, у смислу члана 23. став 2. тачка 2а) Закона, сматра се семе (зрно) 

сунцокрета, неољуштено, ољуштено, ломљено или дробљено. 

Сојом, у смислу члана 23. став 2. тачка 2а) Закона, сматра се соја у зрну, 

укључујући ломљену или дробљену. 

Шећерном репом, у смислу члана 23. став 2. тачка 2а) Закона, сматра се шећерна 

репа која је свежа, осушена, млевена, немлевена и др. 

Уљаном репицом, у смислу члана 23. став 2. тачка 2а) Закона, сматра се семе 

уљане репице, укључујући ломљено или дробљено.ˮ 

 

Члан 5. 

 У члану 3. тачка 2) подтачка (5) мења се и гласи: 

„(5) медицинске перике;ˮ. 

 У тачки 16) подтачка (8) запета на крају замењује се тачком и запетом. 

 Подтач. (9) и (10) бришу се. 

 

Члан 6. 

 У члану 5а став 1. речи: „као и минерална и хемијска ђубрива (азотна, 

фосфорна, калијумова и др)ˮ замењују се речима: „минерална и хемијска ђубрива 

(азотна, фосфорна, калијумова и др), као и микробиолошка ђубриваˮ. 

 

Члан 7. 

Члан 12. мења се и гласи: 

 

„Члан 12. 

Услугама које претходе испоруци воде за пиће водоводном мрежом, у смислу 

члана 23. став 2. тачка 15) Закона, сматрају се захватање, пречишћавање и прерада 

воде.” 

 

Члан 8. 

 После члана 12. додају се чл. 12а, 12б, 12в, 12г, 12д и 12ђ, који гласе: 

 

„Члан 12а 

 Пречишћавањем и одвођењем атмосферских и отпадних вода, у смислу члана 

23. став 2. тачка 16) Закона, сматра се сакупљање, одвођење, пречишћавање и 

испуштање отпадних, атмосферских и површинских вода са површина јавне намене, 

односно од прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман отпадних 

вода у постројењу за пречишћавање, црпљење, одвоз и третирање фекалија из 

септичких јама. 

 

Члан 12б 

 Управљањем комуналним отпадом, у смислу члана 23. став 2. тачка 17) Закона, 

сматра се сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно 

одлагање, укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и 

селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман. 

 

Члан 12в 



 Одржавањем чистоће на површинама јавне намене, у смислу члана 23. став 2. 

тачка 18) Закона, сматра се чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и 

других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих 

површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене, као 

и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета. 

 

Члан 12г 

 Одржавањем јавних зелених површина и приобаља, у смислу члана 23. став 2.  

тачка 19) Закона, сматра се текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених 

рекреативних површина и приобаља. 

 

Члан 12д 

 Превозом путника у градском и приградском саобраћају, у смислу члана 23. став 

2. тачка 20) Закона, сматра се обављање јавног линијског превоза путника на 

територији јединице локалне самоуправе унутар насељеног места или између два или 

више насељених места трамвајима, метроом, жичаром, железницом, тролејбусима и 

аутобусима. 

 

Члан 12ђ 

 Управљањем гробљима и погребним услугама, у смислу члана 23. став 2. тачка 

21) Закона, сматра се одржавање гробаља и објеката који се налазе у склопу гробаља 

(мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање 

пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места 

смрти до гробља, односно до објекта који се налази у склопу гробља (мртвачнице, 

капеле или крематоријума).” 

 

Члан 9. 

Овај правилник ступа на снагу 1. октобра 2012. године. 

 

 

Број: 110-00-120/2012-04 

У Београду, 29. септембра 2012. године       

   

                                                                                                                  МИНИСТАР, 

 

   Млађан Динкић 

 

 

 

 

 

 

 

 


