На основу члана 167. став 3. Закона о пореском поступку и пореској
администрацији («Службени гласник РС», број: 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004
и 61/2005),
Министар финансија издаје
УПУТСТВО
за поступање по захтевима пореских обвезника
за одлагање плаћања пореског дуга
(Пречишћен текст) *
1. Одлагање плаћања пореског дуга уређено је чланом 73. и 74. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији ( у даљем тексту: Закон).
2. Право на одлагање плаћања пореског дуга имају сви порески обвезници - правна
и физичка лица (у даљем тексту: дужник) за све врсте јавних прихода, укључујући и
споредна пореска давања (новчане казне за пореске прекршаје, камате по основу доспелог
а неплаћеног пореза, трошкове поступка принудне наплате пореза
и трошкове
порескопрекршајног поступка).
3. Поступак за одлагање плаћања пореског дуга покреће се само на основу
писменог и образложеног захтева дужника.
4. Захтев за одлагање плаћања пореског дуга (у даљем тексту: захтев), може се
поднети:
- пре доспелости пореског дуга за плаћање;
- после истека рока доспелости, а пре издавања опомене за плаћање пореског дуга;
- после издавања и достављања опомене дужнику;
- после истека рока за плаћање пореског дуга из опомене, а пре почетка поступка
принудне наплате пореског дуга;
- после почетка поступка принудне наплате пореског дуга доношењем и
достављањем решења о принудној наплати;
- у току поступка принудне наплате пореског дуга.
5. Неплаћени порески дуг (у даљем тексту: дуг) може се одложити у целости или
делимично.
6. Одлагање плаћања дуга може се одобрити једнократно или на рате, али најдуже
до 12 месеци.
7. Одлагање плаћања дуга може се одобрити само ако дужник испуњава прописане
услове.
8. Услови за одлагање плаћања дуга прописани су Уредбом о ближим условима за
одлагање плаћања пореског дуга («Службени гласник РС», број 53/2003, 61/2004 и 71/2005)
- у даљем тексту: Уредба.

Пречишћен текст Упутства припремила је Дирекција за наплату на основу овлашћења из тачке
14. Измене и допуне Упутства министра финансија за поступање по захтевима пореских обвезника
за одлагање плаћања пореског дуга бр: 30-00-125/2005-01 од 30.08.2005. године. Пречишћен текст
припремљен је на основу Упутства за поступање по захтевима пореских обвезника за одлагање
плаћања пореског дуга број: 5242/03 од 26.05.2003. године, Допуне упутства за поступање по
захтевима пореских обвезника за одлагање плаћања пореског дуга број: 110-00190/2003 од
07.07.2003. године и Измене и допуне Упутства за поступање по захтевима пореских обвезника за
одлагање плаћања пореског дуга бр: 30-00-125/2005-01 од 30.08.2005. године.
*
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9. Плаћање дуга може се одложити под условом да дуг износи најмање:
1) за физичко лице - 10% опорезивих прихода у години која претходи години у
којој је поднет захтев;
2) за предузетника и мало правно лице – 5% укупног годишњег прихода исказаног
у последњем финансијском извештају, односно годишњег паушалног прихода;
3) за средња и велика правна лица – 5% обртних средстава исказаних у последњем
финансијском извештају (члан 2. Уредбе).
9.1. Изузетно, ако обвезник поднесе захтев после 26.07.2005. године, као дана
ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској
администрацији («Службени гласник РС», бр. 61/2005), а не испуњава услове из тачке 9.
овог Упутства, али као средство обезбеђења наплате понуди меницу авалирану од стране
пословне банке на износ који не може бити мањи од висине пореског дуга чије се плаћање
одлаже, министар или лице које он овласти, може одлучити да се пореском обвезнику
одобри одлагање плаћања пореског дуга на начин из члана 73. став 4. Закона.
10. Ако дужник испуњава услове из члана 2. Уредбе, у поступку одлучивања по
захтеву од дужника се писменим захтевом тражи давање средстава обезбеђења наплате (у
даљем тексту: средство обезбеђења), која не могу бити мања од висине дуга за чије
плаћање се тражи одлагање.
11. Ако дужник не може да пружи обезбеђење за целокупан износ дуга, дужан је да
пружи средства обезбеђења до износа дуга који његова финансијска ситуација допушта и
доказе о будућим приходима довољним да покрију целокупан износ дуга за који се тражи
одлагање плаћања.
12. Од дужника се, као средство обезбеђења, може захтевати:
1) хипотека на непокретности дужника;
2) залога на покретним стварима и заради дужника;
3) неопозива банкарска гаранција;
4) јемство другог лица које је власник имовине чија вредност не може бити мања
од 150% висине дуга чија се наплата обезбеђује;
5) трасирана меница, акцептирана од стране два жиранта, из чијих се зарада, на
којима се ставља административна забрана, дуг може наплатити (члан 74. став
2. Закона).
6) меница авалирана од стране пословне банке.
Ово средство обезбеђења може се захтевати од пореског обвезника који захтев
подноси после 26.07.2005. године, као дана почетка примене Закона о изменама и
допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, којим је прописано
ново средство обезбеђења наплате пореског дуга - меница авалирана од стране пословне
банке.
13. Од дужника се може захтевати једно или више средстава обезбеђења
истовремено.
14. Приликом упућивања захтева за пружање средстава обезбеђења, надлежна
организациона јединица Пореске управе (у даљем тексту: НОЈПУ) захтева давање
одређене врсте средстава обезбеђења и цени квалитет средства обезбеђења из којег ће се
извршити ефикасна наплата одложеног а неплаћеног износа дуга, ако дужник не плаћа
одложени дуг у роковима из споразума, односно решења о одлагању плаћања дуга.
15. О одлагању плаћања дуга одлучују:
1) шефови експозитура Пореске управе – по захтевима пореских обвезника
експозитуре поднетих до почетка поступка принудне наплате, који имају порески дуг до
1.000.000 динара;
2) директор филијале Пореске управе – по захтевима дужника филијале и дужника
експозитура поднетим после почетка поступка принудне наплате, које су организационом
мрежом Пореске управе везане за конкретну филијалу, који имају дуг до 1.000.000 динара;
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3) директор ЦВПО - по захтевима дужника тог центра, који имају дуг до 5.000.000
динара;
4) директор регионалног центра Пореске управе – по захтевима дужника који имају
дуг од 1.000.001 до 5.000.000 динара;
5) директор Пореске управе – по захтевима дужника, који имају дуг од 5.000.001
до 10.000.000 динара (решење министра финансија и економије број: 5240/03 од 26. 05.
2003. године);
6) министар финансија – по захтевима дужника, који имају дуг преко 10.000.000
динара.
16. Одлагање плаћања дуга до 1.000.000 динара врши се на основу решења НОЈПУ,
док се одлагање плаћања дуга преко 1.000.000 динара врши на основу споразума
потписаног од стране руководиоца организационе јединице Пореске управе овлашћене за
одлучивање по захтеву и дужника (решење министра финансија и економије број: 5240/03
од 26. 05. 2003. године).
16.1. У споразум, односно решење о одлагању плаћања дуга обавезно се уноси
упозорење дужнику да ће се, ако одложени дуг не плаћа у роковима из споразума, односно
решења, споразум, односно решење поништити/укинути, и да ће се одмах приступити
наплати из средстава обезбеђења без доношења посебног решења о одређивању принудне
наплате (члан 74. став 5. Закона).
17. Због значаја континуиране и ефикасне наплате планираног износа јавних
прихода буџетом и финансијским плановима организација обавезног социјалног осигурања
током целе фискалне године и одговорности Пореске управе за стање наплате јавних
прихода у Републици, поступак одлучивања по захтевима спроводи се по хитном поступку,
без одуговлачења у службеним роковима одређеним овим упутством.
17.1. Овлашћено службено лице НОЈПУ (у даљем тексту: обрађивач захтева) је
дужан да припреми предлог одлуке по захтеву најкасније у року од осам радних дана од
дана пријема траженог средства обезбеђења;
17.2. Руководилац НОЈПУ је дужан да одреди довољан број обрађивача захтева
како би се предлог одлуке по захтевима припремао у року из претходне тачке – 17.1.
18. Дужник је дужан да пре подношења захтева са свим НОЈПУ код којих има
доспели а неплаћени дуг, усагласи стање дуга по врстама јавних прихода, чије одлагање
тражи.
19. Захтев у који се уноси усаглашено стање дуга предаје се непосредно или
препорученом поштом експозитури, односно филијали Пореске управе према месту
седишта, односно пребивалишта дужника. Порески обвезници ЦВПО Београд захтев
подносе овом центру.
Уз захтев дужник прилаже:
19.1. физичко лице – доказе о висини прихода (потврду о висини зараде, последњи
чек о исплати пензије за пензионере Републичког фонда ПИО запослених, самосталних
делатности и земљорадника, потврду Завода за тржиште рада о висини накнаде, ако
дужник остварује ову накнаду, решење о утврђивању пореза на приходе од пољопривреде
и шумарства, решење о утврђивању пореза на приходе од непокретности) остварених у
години која претходи години у којој се захтев подноси;
19.2. мало правно лице и предузетник који води пословне књиге по систему двојног
књиговодства – биланс успеха са стањем на дан 31.12. претходне године. Мало правно
лице подноси и одлуку о разврставању извршеном у складу са законом;
19.3. предузетник који води пословне књиге по систему простог књиговодства –
биланс успеха са стањем на дан 31.12. претходне године;
19.4. предузетник који се опорезује према годишњем паушално утврђеном нето
приходу – решење о утврђивању јавних прихода од самосталног обављања делатности за
претходну годину;
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19.5. новоосновано мало правно лице - биланс успеха за текућу годину састављен
на основу броја месеци пословања у текућој години (члан 4. став 8. Закона о рачуноводству
и ревизији), као и одлуку о разврставању у складу са законом;
19.6. новоосновани предузетник – биланс успеха за текућу годину састављен на
основу броја месеци пословања у текућој години (члан 4. став 8. Закона о рачуноводству и
ревизији);
19.6.1. новоосновани предузетник који се опорезује према паушално утврђеном
опорезивом приходу – решење о утврђивању јавних прихода од самосталног обављања
делатности за текућу годину;
19.7. средња и велика правна лица, укључујући и банке и друге финансијске
организације, берзе и берзанске посреднике и организација за осигурање – биланс стања са
стањем на дан 31.12. претходне године, као и одлуку о разврставању у складу са законом;
19.7.1. новоосновано средње и велико правно лице – биланс стања за текућу
пословну годину састављен на основу броја месеци пословања у текућој години, као и
одлуку о разврставању у складу са законом, а на основу пословања у периоду за који се
састављају финансијски извештаји;
20. Правно лице (мало, средње и велико) и предузетник, који обављају делатности
сезонског карактера или су повезана са иностраним предузећем чија је извештајна година
различита од календарске године – биланс стања, односно биланс успеха са стањем на
последњи дан пословне године која је различита од календарске године, ако су од
належног органа за послове финансија добила сагласност да могу састављати финансијске
извештаје за период који је различит од календарске године, а правна лица и одлуку о
разврставању у складу са законом.
21. Правно лице (мало, средње и велико) и предузетник који су пре подношења
захтева вршили статусне промене, промене облика организовања – биланс успеха, односно
биланс стања састављен на дан доношења одлуке о статусној промени, односно промени
облика организовања, а правна лица и одлуку о разврставању у складу са законом.
22. Правно лице (мало, средње и велико) у стечају – биланс успеха, односно биланс
стања са стањем на дан 31.12. претходне године, састављен за период од отварања
поступка стечаја до краја претходне године, као и одлуку о разврставању у складу са
законом.
22.1. Правно лице (мало, средње и велико) у стечају над којим је стечај отворен у
току текуће године – биланс успеха, односно биланс стања састављен на основу броја
месеци пословања у стечају у текућој години, као и одлуку о разврставању у складу са
законом.
23. Правно лице (мало, средње и велико) над којим је отворен поступак стечаја не
може поднети захтев за одлагање плаћања дуга насталог до дана отварања поступка
стечаја, пошто сва потраживања поверилаца, укључујући и недоспела, према стечајном
дужнику, па и по основу јавних прихода, доспевају даном отварања стечаја у смислу члана
67. Закона o стечајном поступку («Сл. гласник РС», бр. 84/04) и пријављују се суду који
води стечајни поступак.
24. По пријему захтева и доказа уз захтев о испуњавању услова из члана 2. Уредбе,
обрађивач захтева НОЈПУ проверава:
24.1. за физичко лице – да ли дуг за који је поднет захтев износи најмање 10% од
прихода из тачке 19.1. овог упутства, у години која претходи години у којој се захтев
подноси;
24.2. за мало правно лице и предузетника који води пословне књиге по систему
двојног књиговодства – да ли дуг за који је поднет захтев износи најмање 5% укупног
годишњег прихода исказаног у билансу успеха за претходну годину на позицији укупни
приходи – ознака за АОП 278;
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24.3. за предузетника који води пословне књиге по систему простог књиговодства –
да ли дуг за који је поднет захтев износи најмање 5% укупног годишњег прихода исказаног
у билансу успеха за претходну годину на редном броју 3 овог обрасца;
24.4. за предузетника који се опорезује према годишњем паушално утврђеном
опорезивом приходу – да ли дуг за који је поднет захтев износи најмање 5% укупног
годишњег прихода утврђеног решењем надлежног пореског органа за претходну годину;
24.5. за новооснованог предузетника – да ли дуг за који је поднет захтев износи
најмање 5% укупног прихода исказаног у билансу успеха за период пословања у текућој
години на позицији укупни приходи – ознака за АОП 278;
24.6. за новооснованог предузетника који се опорезује према паушално утврђеном
опорезивом приходу – да ли дуг за који је поднет захтев износи најмање 5% укупног
прихода утврђеног сразмерно броју месеци рада у текућој години;
24.7. за новоосновано мало правно лице - да ли дуг за који је поднет захтев износи
најмање 5% укупног прихода исказаног у билансу успеха за период пословања у текућој
години на позицији укупни приходи – ознака за АОП 278;
24.8. за средња и велика правна лица – да ли дуг за који је поднет захтев износи 5%
обртних средстава исказаних у билансу стања са стањем на дан 31.12. претходне године –
на позицији обртна имовина – ознака за АОП 024;
24.9. за новоосновано средње и велико правно лице – да ли дуг за који је поднет
захтев износи 5% обртних средстава исказаних у билансу стања на основу броја месеци
рада у текућој години на позицији обртна имовина – ознака за АОП 024;
24.10. за мало правно лице и предузетника који води пословне књиге по систему
двојног књиговодства, које обавља делатност сезонског карактера или је повезано са
иностраним предузећем чија је извештајна година различита од календарске године, а од
органа надлежног за послове финансија добило је сагласност да може састављати
финансијске извештаје за период који је различит од календарске године - да ли дуг за који
је поднет захтев износи најмање 5% укупног годишњег прихода исказаног у билансу
успеха са стањем на последњи дан пословне године која је различита од календарске
године на позицији укупни приходи – ознака за АОП 278;
24.11. за средње и велико правно лице, које обавља делатност сезонског карактера
или је повезано са иностраним предузећем чија је извештајна година различита од
календарске године а од органа надлежног за послове финансија добило је сагласност да
може састављати финансијске извештаје за период који је различит од календарске године
– да ли дуг за који је поднет захтев износи 5% обртних средстава исказаних у билансу
стања са стањем на последњи дан пословне године која је различита од календарске године
на позицији обртна имовина – ознака за АОП 024;
24.12. за мало правно лице у стечају – да ли дуг за који је поднет захтев износи 5%
укупног прихода исказаног у билансу успеха од почетка календарске године до дања
отварања поступка стечаја на позицији укупни приходи – ознака за АОП 278;
24.13. за средње и велико правно лице у стечају – да ли дуг за који је поднет захтев
износи 5% обртних средстава исказаних у билансу стања са стањем на дан 31.12.
претходне године, састављен за период од отварања поступка стечаја до краја претходне
године, као и одлуку о разврставању у складу са законом на позицији обртна имовина –
ознака за АОП 024;
24.14. за мало правно лице и предузетника који води пословне књиге по систему
двојног књиговодства који су пре подношења захтева вршили статусне промене, промене
облика организовања - да ли дуг за који је поднет захтев износи најмање 5% укупног
прихода исказаног у билансу успеха са стањем на дан доношења одлуке о статусној
промени, односно промени облика организовања на позицији укупни приходи – ознака за
АОП 278;
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24.15. за средње и велико правно лице које је пре подношења захтева вршило
статусне промене, промене облика организовања - да ли дуг за који је поднет захтев износи
5% обртних средстава исказаних у билансу стања са стањем на дан доношења одлуке о
статусној промени, односно промени облика организовања на позицији обртна имовина –
ознака за АОП 024;
24.16. за банке и друге финансијске организације – да ли дуг за који је поднет
захтев износи 5% обртних средстава исказаних у билансу стања са стањем на дан 31.12.
претходне године на позицији пласмани - ознака за АОП 001;
24.16.1. за новоосновану банку и другу финансијску организацију – да ли дуг за
који је поднет захтев износи 5% обртних средстава исказаних у билансу стања састављен
на основу броја месеци пословања у текућој години на позицији пласмани – ознака за АОП
001;
24.17. за берзе и берзанске посреднике - да ли дуг за који је поднет захтев износи
5% обртних средстава исказаних у билансу стања са стањем на дан 31.12. претходне
године на позицији обртна средства - ознака за АОП 014;
24.17.1. за новоосновану берзу и берзанског посредника – да ли дуг за који је
поднет захтев износи 5% обртних средстава исказаних у билансу стања састављен на
основу броја месеци пословања у текућој години на позицији обртна средства – ознака за
АОП 014;
24.18. за организације за осигурање – да ли дуг за који је поднет захтев износи 5%
обртних средстава исказаних у билансу стања са стањем на дан 31.12. претходне године на
позицији обртна средства - ознака за АОП 023;
24.18.1. за новоосновану организацију за осигурање – да ли дуг за који је поднет
захтев износи 5% обртних средстава исказаних у билансу стања састављен на основу броја
месеци пословања у текућој години на позицији обртна средства – ознака за АОП 023;
24.19. за остала правна лица – да ли дуг за који је поднет захтев износи 5% обртних
средстава исказаних у билансу стања са стањем на дан 31.12. претходне године на
позицији обртна средства - ознака за АОП 034;
24.19.1. за новооснована остала правна лица – да ли дуг за који је поднет захтев
износи 5% обртних средстава исказаних у билансу стања састављен на основу броја
месеци пословања у текућој години на позицији обртна средства – ознака за АОП 034;
24.20. Ако обвезник поднесе захтев после 26.07.2005. године, као дана ступања на
снагу Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској
администрацији («Службени гласник РС», бр. 61/2005), који не испуњава услове из тачке
9. и 24. овог Упутства, али као средство обезбеђења наплате понуди меницу авалирану од
стране пословне банке на износ који не може бити мањи од висине пореског дуга чије се
плаћање одлаже, обрађивач захтева, после пријема поменутог средства обезбеђења
наплате, припрема предлог одлуке, који обавезно садржи образложене разлоге због којих
се предлаже одобравање одлагања плаћања дуга, уз навођење услова под којим би се
одлагање одобрило (дуг се одлаже у целости или делимично, једнократно или на рате, број
рата који се опредељује на основу оцене из тачке - 43. овог упутства, дато конкретно
средство обезбеђења наплате) и исти се, у зависности од висине пореског дуга из тачке 15.
овог упутства и решења министра финансија и економије број: 5240/03 од 26.05.2003.
године о преносу овлашћења за одлучивање по захтевима за одлагање плаћања пореског
дуга, доставља:
- шефу експозитуре Пореске управе, за предмете за које је он овлашћен да доноси
одлуку по захтеву;
- директору филијале Пореске управе, за предмете за које је он овлашћен да доноси
одлуку по захтеву;
- директору ЦВПО, за предмете за које је он овлашћен да доноси одлуку по
захтеву;
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- директору регионалног центра, за предмете за које је он овлашћен да доноси
одлуку по захтеву;
- директору Пореске управе, посредством регионалног центра, када је он овлашћен
да доноси одлуку по захтеву, као и када одлуку по захтеву доноси министар финансија.
Ако се одлагање плаћања дуга врши на основу споразума, обрађивач захтева
припрема и нацрт споразума.
24.21. Министар финансија или остала овлашћена лица из претходне тачке 24.20., могу, у смислу члана 73. став 7. Закона, одлучити да се пореском обвезнику који не
испуњава услове из тачке 9. и 24. овог Упутства, али као средство обезбеђења наплате
понуди меницу авалирану од стране пословне банке на износ који не може бити мањи од
висине пореског дуга чије се плаћање одлаже, одобри одлагање плаћања пореског дуга на
начин из члана 73. став 4. Закона.
Уколико министар финансија и остала овлашћена лица из тачке 24.20. овог
Упутства, не одобре одлагање плаћања пореског дуга, обрађивач захтева припрема нацрт
решење којим се захтев одбија.
25. Ако је захтев уредан и образложен, а поднет је ненадлежној организационој
јединици Пореске управе, исти се одмах уступа НОЈПУ, а дужник о томе писмено
обавештава.
26. Уколико захтев није уредан, односно садржи неки формални недостатак који
спречава поступање по захтеву или ако је неразумљив или непотпун, дужнику се доставља
писмени захтев да недостатке отклони у року од пет радних дана од дана пријема захтева,
са упозорењем да ће захтев бити одбачен, ако дужник не поступи по захтеву НОЈПУ и не
отклони недостатке у свом захтеву у наведеном року.
27. Ако порески обвезник не отклони недостатке из претходне тачке – 26. у
остављеном року, због чега се не може по истом поступати, НОЈПУ доноси закључак
којим одбацује захтев као неуредан, одмах по истеку рока из претходне тачке – 26, а
најкасније у року од три радна дана по истеку поменутог рока.
28. Ако је захтев поднет после почетка поступка принудне наплате, а дужник
испуњава услове из члана 2. Уредбе, НОЈПУ може, имајући у виду фазу у којој се поступак
принудне наплате налази, да ли је тек покренут или је у завршној фази, прекинути
поступак принудне наплате о чему се доноси закључак, који се доставља пореском
обвезнику (члан 79. став 2. Закона). По правилу, НОЈПУ може прекинути поступак
принудне наплате, ако је у почетној фази, а ако је поступак у завршној фази (заказано
усмено јавно надметање, извршена продаја ствари, купац уплатио цену за коју је ствар
продата) захтев треба одбити.
29. Ако НОЈПУ за пријем захтева, утврди да дужник не испуњава услове из члана
2. Уредбе, захтев се одбија решењем као неоснован. Решење о одбијању захтева за
обвезнике експозитуре доноси шеф експозитуре, када је овлашћен за одлучивање по
захтеву, а директор филијале Пореске управе за коју је организационом мрежом Пореске
управе везана експозитура, када је захтев поднет после почетка поступка принудне наплате
(доношења и достављања решења о принудној наплати). У овим случајевима експозитура
Пореске управе припрема нацрт решења у име филијале.
29.1. Ако дужник против решења из претходне тачке - 29, изјави жалбу,
првостепени орган НОЈПУ је дужан да исту размотри и, ако жалбу не реши на један од
начина из члана 144. Закона, исту са списима предмета достави другостепеном органу на
одлучивање. Ако експозитура Пореске управе оцени да постоје услови да се жалба реши на
један од начина из члана 144. Закона, а није овлашћена за одлучивање по захтеву,
припрема нацрт решења и исти доставља надлежној филијали Пореске управе ради
доношења.
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29.2. Другостепени орган Пореске управе (у даљем тексту: другостепени орган)
дужан је, да жалбу реши што пре, а најкасније у року од 30 радних дана од дана пријема
жалбе.
29.2.1. Ако другостепени орган утврди да су у првостепеном поступку чињенице
непотпуно или погрешно утврђене, да се у поступку није водило рачуна о правилима
поступка која би била од утицаја на решавање захтева, или да је диспозитив ожалбеног
решења нејасан или је у противуречности са образложењем, допуниће поступак и
отклонити недостатке сам или преко првостепеног органа и, ако нађе да се управна ствар
мора решити другачије него што је решена у првостепеном поступку, дужан је да донесе
мериторно решење применом члана 152. став 2. Закона у року из претходне тачке – 29.2.
30. Уколико је захтев уредан и дужник испуњава услове из члана 2. Уредбе, од
дужника се писмено захтева да, у року из захтева, поднесе конкретно квалитетно средство
обезбеђења са упозорењем да ако дужник у остављеном року не поднесе тражено средство
обезбеђења захтев ће бити одбачен као неуредан. Захтевано средство обезбеђења не може
бити мање од висине дуга чије се одлагање тражи, а НОЈПУ процењује које ће средство
обезбеђења захтевати од дужника.
30.1. Приликом опредељивања средства обезбеђења нарочито се води рачуна о
врсти дужника ( велико, средње, мало правно лице, предузетник, физичко лице), висини и
старости пореског дуга за чије плаћање се захтева одлагање, као и адекватном средству
обезбеђења из кога се ефикасно може наплатити порески дуг за случај да се дужник не
придржава споразума/решења о одлагању плаћања пореског дуга. Подразумева се да ако
дужник има вредне покретне ствари (моторна возила и сл.) чија је тржишна вредност
једнака или већа од пореског дуга, да се у том случају може прихватити и одредити као
средство обезбеђења – залога на покретним стварима уписом у Регистар залоге.
31. Ако се од дужника, као средство обезбеђења дуга захтева неопозива
банкарска гаранција платива на први позив дужник је дужан да НОЈПУ достави
банкарску гаранцију, издату сходно одредбама чл. 1083. до 1087. Закона о облигационим
односима («Сл. лист СРЈ», бр. 29/78... 31/93), и одредбама Закона о банкама и другим
финансијским организацијама («Сл. лист СРЈ», бр. 32/93... 37/02 и «Сл. гласник РС», бр.
72/03 и 61/05), којим је уређено да се актима пословне банке утврђују ближи услови и
начин обављања гаранцијских послова. Гаранција је уговор између банке гаранта и
налогодавца, односно дужника.
31.1. Приликом пријема гаранције обавезно се проверава да ли гаранција садржи
све елементе, а посебно се обраћа пажња на:
- вредност гаранције, односно износ на који гласи, а који мора бити једнак или већи
од износа дуга;
- рок гаранције, који мора бити дужи најмање пет радних дана од дана доспећа за
плаћање последње рате по предлогу дужника, а најдуже 12 месеци од дана доспећа прве
рате.
- потпис и печат гаранта.
31.2. Приликом преузимања гаранције од дужника саставља се записник, који
потписује обрађивач захтева НОЈПУ и дужник, а копија записника се предаје дужнику.
Преузета гаранција се чува на безбедном месту које одреди руководилац НОЈПУ.
32. Ако се од дужника, као средство обезбеђења, захтева трасирана меница, она
мора бити меница по виђењу безусловно акцептирана од стране банке издату сходно
Закону о меници («Сл. лист ФНРЈ», бр. 104/46... «Сл. лист. СРЈ», бр. 46/96), којом
приликом се обавезно проверава да ли меница садржи све елементе и да ли је акцептирана;
32.1. Ако се од дужника, као средство обезбеђења, захтева соло меница, она мора
бити меница по виђењу авалирана за целу меничну своту од стране банке;
32.2. Ако се од дужника – физичког лица, као средство обезбеђења, захтева соло
меница, она мора бити меница по виђењу, авалирана за целу меничну своту од стране два

9
јемца (жиранта), из чијих се зарада, на којим је стављена административна забрана, дуг
може наплатити. Дужник – физичко лице је дужан да уз меницу поднесе НОЈПУ и потврде
о висини зараде оба жиранта, као и износу на који су зараде већ оптерећене.
32.3. Уколико меница не садржи све битне елементе, прописане законом, уколико
није акцептирана, односно авалирана и уколико је висина зарада жираната недовољна за
наплату пореског дуга, меница се не може прихватити као средство обезбеђења дуга.
32.4. Меница се преузима записнички и чува на безбедном месту које одреди
руководилац НОЈПУ.
32.5. Ако се од обвезника као средство обезбеђења захтева меница авалирана од
стране пословне банке, иста мора бити авалирана у складу са законом на износ не мањи од
висине пореског дуга чија се наплата обезбеђује том меницом.
Авалирана меница се од обвезника преузима записнички и чува на безбедном месту
које одреди руководилац надлежне организационе јединице Пореске управе.
33. Ако се од дужника, као средство обезбеђења, захтева упис хипотеке на
непокретности, НОЈПУ опредељује дужникову конкретну непокретност или више њих
водећи рачуна да непокретност није оптерећена хипотеком у корист другог повериоца, да
њена тржишна вредност није мања од износа дуга, као и да се принудна наплата из те
непокретности њеном продајом, за случај да дужник не поштује одобрену динамику
плаћања доспелог дуга, може ефикасно извршити.
33.1. Ако се од дужника као средство обезбеђења захтева упис хипотеке на
непокретности - дужник је дужан да НОЈПУ поднесе:
- за делове Републике где се воде земљишне књиге, оверени препис земљишно књижног улошка у коме је, на основу његове заложне изјаве, уписана хипотека најмање у
висини дуга на конкретној непокретности дужника у корист Републике Србије, ради
обезбеђења наплате дуга чије се одлагање захтева;
- за делове Републике где је израђен катастар непокретности и отпочела је његова
примена, оверени препис листа непокретности издатог од стране организационе јединице
Републичког геодетског завода, у коме је, на основу заложне изјаве дужника, уписана
хипотека најмање у висини дуга на конкретној непокретности дужника у корист Републике
Србије, ради обезбеђења наплате дуга чије се одлагање захтева.
Ако је дужник који је поднео захтев правно лице, чији је оснивач физичко лице,
НОЈПУ може захтевати од оснивача тог дужника установљавање залоге на конкретној
непокретности у својини оснивача.
33.2. Ако се од дужника захтева, као средство обезбеђења, залога на конкретно
опредељеним покретним стварима, заложно право Републике на покретним стварима
установљава се, у смислу члана 187. став 2. Закона, пописом, који је дужник дужан да
омогући, о чему се саставља записник. Пописана покретна ствар плени се у моменту
пописа (државинска залога), а изузетно се може, ако то налаже захтев економичности
поступка, оставити на чување дужнику (бездржавинска залога) до дана евентуалне продаје,
за случај да дужник не поштује одобрену динамику плаћања дуга, ако му то буде одобрено.
У записник о попису уноси се упозорење дужнику на последице за случај да покретну
ствар дату у залогу као средство обезбеђења дуга, отуђи, уништи, оштети или сакрије. Ако
је пописана покретна ствар остављена дужнику на чување на њој се видно назначава да је
узета у попис и да је на њој Република стекла заложно право. Покретне ствари подложне
брзом кварењу не треба узимати у залогу као средство обезбеђења дуга.
Ако је дужник који је поднео захтев правно лице, чији је оснивач физичко лице,
НОЈПУ може захтевати од оснивача тог дужника установљавање залоге на конкретној
покретној ствари у својини оснивача.
34. Ако се од дужника захтева као средство обезбеђења залога на покретним
стварима пореског обвезника после почетка рада регистра залоге на покретним стварима
( после 15.08.2005. године, од када према одредби члана 10. Закона о изменама и допунама
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Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар «Службени гласник
РС», бр. 61/2005, почиње са радом регистар залоге), дужник је дужан да надлежној
организационој јединици Пореске управе поднесе решење регистратора којим је одобрен
упис заложног права у корист Републике Србије у Регистар залоге на конкретно
опредељеној покретној ствари дужника. Надлежна организациона јединица Пореске управе
опредељује покретну ствар дужника на којој ће бити уписана залога у Регистар залоге, при
чему води рачуна да покретна ствар већ није оптерећена залогом у корист другог
повериоца, да се ради о квалитетној покретној ствари/стварима, да њена/њихова тржишна
вредност није мања од износа пореског дуга, као и да се принудна наплата из те покретне
ствари њеном продајом може ефикасно извршити за случај да дужник не поштује одобрену
динамику плаћања доспелог пореског дуга за који је одобрено одлагање плаћања.
Поступак установљавања залоге на покретним стварима пореског обвезника у поступку
одлагања плаћања пореског уредиће се посебним упутством директора Пореске управе.
34.1. Ако НОЈПУ, као средство обезбеђења наплате прихвати предлог пореског
дужника залогу на његовој заради (у даљем тексту: административна забрана), НОЈПУ од
пореског дужника захтева да достави:
- потврду исплатиоца зараде која мора нарочито да садржи: дужину радног стажа
пореског дужника код исплатиоца зараде, просечан износ зараде у последњих шест
месеци, износ последње исплаћене зараде и за који месец, оптерећење зараде на основу
акта другог органа или по основу кредита, колико пута у току месеца и када се исплаћује
зарада;
- достави писмену изјаву којом се саглашава да Пореска управа, као средство
обезбеђења наплате пореског дуга за који се тражи одлагање на делу његове зараде, до
висине прописане законом, стави административну забрану коју ће извршавати исплатилац
зараде у износима и роковима из акта о одлагању плаћања пореског дуга.
35. Ако се од дужника, као средство обезбеђења захтева установљавање заложног
права на акцијама, дужник доставља на увид НОЈПУ потврду емитента акције о
вредности акција, чија номинална вредност не може бити мања од 150% висине дуга чија
се наплата обезбеђује. НОЈПУ и дужник закључују уговор о установљавању заложног
права на акцијама који се оверава код надлежног суда у смислу члана 10. Закона о
хартијама од вредности. Установљено заложно право на акцијама уписује се у књигу
акционара код емитента и у регистар Агенције за приватизацију. Потврда о упису
заложног права у корист Републике у књигу акционара емитента акција и регистар
Агенције за приватизацију обрађивач захтева преузима записнички од дужника. Уговор о
установљењу заложног права и потврде чувају се на безбедном месту које одреди
руководилац НОЈПУ.
36. Ако се од дужника - физичког лица, као средство обезбеђења, захтева јемство
другог лица, НОЈПУ захтева од дужника да достави јемство другог лица у вредности која
не може бити мања од 150% висине дуга чија се наплата обезбеђује за случај одлагања
плаћања.
37. Ако дужник даје јемство другог лица у виду хипотеке на непокретности јемца
(другог лица), дужник доставља НОЈПУ:
- за делове Републике где се воде земљишне књиге, оверени препис земљишно
књижног улошка у коме је, на основу заложне изјаве јемца уписана хипотека, најмање у
висини дуга дужника, на конкретној непокретности јемца у корист Републике Србије, ради
обезбеђења плаћања дуга дужника;
- за делове Републике где се води катастар непокретности, оверени препис листа
непокретности издатог од стране организационе јединице Републичког геодетског завода,
у коме је, на основу заложне изјаве јемца, на конкретној непокретности јемца уписана
хипотека најмање у висини дуга дужника, у корист Републике Србије, ради обезбеђења
плаћања дуга дужника.
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38. Ако дужник даје јемство другог лица у виду залоге на покретним стварима
јемца, НОЈПУ пописује и процењује покретну ствар јемца, а што је он дужан да омогући, о
чему се саставља записник. Пописана покретна ствар плени се у моменту пописа, ако
дужник нуди државинску залогу. Записник о извршеном попису потписују дужник, јемац и
порески извршитељ, а записник мора садржати одредбу да се залога установљава као
јемство за обезбеђење дуга дужника у одређеном износу.
Пописана покретна ствар се оставља на чување јемцу дужника до дана продаје, ако
за то наступи законски услов, а НОЈПУ је прихватила као јемство другог лица
бездржавинску залогу на покретним стварима. У записник о попису се уноси упозорење
јемцу на последице за случај да ствар дату као јемство за наплату дуга дужника отуђи,
уништи, оштети или сакрије.
39. Ако се од дужника захтева залога на конкретним покретним стварима јемца у
периоду од дана почетка примене закона којим се уређује заложно право на покретним
стварима уписаним у регистар, заложно право се установљава на начин из тачке – 34. овог
упутства.
40. Ако се од дужника, као средство обезбеђења захтева јемство другог лица
установљавањем заложног права на акцијама другог лица, дужник доставља на увид
НОЈПУ потврду емитента акције о вредности акција јемца, чија номинална вредност не
може бити мања од 150% висине дуга чија се наплата обезбеђује. НОЈПУ и јемац
закључују уговор о установљавању заложног права на акцијама који се оверава код
надлежног суда у смислу члана 10. Закона о хартијама од вредности. Установљено заложно
право на акцијама јемца уписује се у књигу акционара код емитента и у регистар Агенције
за приватизацију. Потврда о упису заложног права у корист Републике у књигу акционара
емитента акција и регистар Агенције за приватизацију обрађивач захтева преузима
записнички од дужника. Уговор о установљењу заложног права и потврде чувају се на
безбедном месту које одреди руководилац НОЈПУ.
41. Уколико дужник не може да пружи средство обезбеђења за целокупан износ
дуга, НОЈПУ ће писмено захтевати од дужника да поднесе средство обезбеђења до износа
који његова финансијска ситуација допушта, уз обавезу подношења доказа о приходима у
наредних најдуже 12 месеци довољним да покрију наплату дуга:
41.1. Ако је дужник правно лице, као доказ о будућим приходима доставља НОЈПУ
на увид оригинал и копију:
- склопљених пословних уговора из којих произилази прилив средстава у наредном
периоду;
- биланс токова готовине, годишњи или за краћи период, који је дужник дужан да
састави у складу са Законом о рачуноводству и ревизији;
- пројекцију новчаног тока и годишњег резултата из годишњег плана пословања;
- промет на свим пословним рачунима које обвезник има у преходних 3, односно 6
месеци и дуже, уколико је делатност обвезника изразито сезонског карактера.
41.2. Ако је дужник предузетник, као доказ о будућим приходима доставља се на
увид оригинал и копије:
- склопљених пословних уговора из којих произилази прилив средстава у наредном
периоду;
- промет на свим пословним рачунима које дужник има у претходна 3, односно 6
месеци и дуже, уколико је делатност обвезника изразито сезонског карактера;
- потврду о примањима (висини зараде), ако је дужник запослен код другог
послодавца;
- потврде о примањима (висини зараде) чланова домаћинства, ако су запослени;
- копију последњег чека о исплати пензије за члана домаћинства, који је пензионер.
41.3. Ако је дужник физичко лице, као доказ о будућим приходима доставља:
- потврду о примањима (висини зараде), ако је дужник запослен;

12
- потврде о примањима (висини зараде) чланова домаћинства, ако су запослени;
- копију последњег чека о исплати пензије, ако је дужник пензионер;
- копију последњег чека о исплати пензије за члана домаћинства дужника, који је
пензионер;
- копију уговора о давању у закуп покретних и непокретних ствари дужника и др.
42. Када дужник достави тражена квалитетна средства обезбеђења, приступа се
разматрању захтева:
43. Приликом разматрања захтева цени се:
- уредност дужника у измиривању дуга у претходном периоду;
- висина дуга за који се захтева одлагање плаћања;
- врста јавних прихода (структура дуга) за који се захтева одлагање плаћања;
- из ког периода (године) дуг потиче и да ли не прети наступање застарелости права
Пореске управе на наплату дуга;
- учешће прометних пореза у укупном дугу;
- покривеност дуга средствима обезбеђења;
- фискална снага дужника;
- предложена динамика плаћања дуга (једнократно или на рате и број рата);
- да ли се захтева одлагање у целости или делимично.
43.1. Уколико је захтев поднет после почетка поступка принудне наплате, узима се
у обзир и предмет принудне наплате на коме се наплата спроводи као и фаза у којој се
поступак принудне наплате налази (да ли је тек започет или је у завршној фази).
44. Уколико се захтев усвоји, обрађивач захтева припрема предлог одлуке, који
обавезно садржи образложене разлоге због којих се предлаже одобравање одлагања
плаћања дуга, уз навођење услова под којим би се одлагање одобрило (дуг се одлаже у
целости или делимично, једнократно или на рате, број рата који се опредељује на основу
оцене из тачке - 43. овог упутства, дато конкретно средство обезбеђења наплате) и исти се
доставља:
- шефу експозитуре Пореске управе, ако је овлашћен да доноси одлуку по захтеву;
- директору филијале Пореске управе, ако је он овлашћен да доноси одлуку по
захтеву;
- директору ЦВПО, ако је он овлашћен да доноси одлуку по захтеву;
- директору регионалног центра, ако је он овлашћен да доноси одлуку по захтеву;
- директору Пореске управе, посредством регионалног центра, када је он овлашћен
да доноси одлуку по захтеву, као и када одлуку по захтеву доноси министар финансија.
Ако се одлагање плаћања дуга врши на основу споразума, обрађивач захтева
припрема и нацрт споразума.
44.1. У случају из тачке 34.1., обрађивач захтева приликом припреме предлога
одлуке посебно цени висину зараде пореског дужника, њену постојећу оптерећеност
другим забранама, динамику и период исплате зараде и у зависности од тога, одређује
висину (проценат) административне забране у односу на укупну зараду, који не може бити
већи од 50% зараде, број рата у оквиру законом одређеног максимума и датум доспећа рата
за плаћање.
45. Руководилац организационе јединице Пореске управе овлашћен за одлучивање
по захтеву, може достављени предлог одлуке и споразума, када се одлагање плаћања дуга
врши потписивањем споразума, вратити са налогом да се сачини нов предлог и споразум
у складу са његовим писменим сугестијама.
46. Предлог одлуке по захтеву и споразуму, када се одлагање плаћања дуга врши
потписивањем споразума, одобрава и парафира својим потписом:
- обрађивач захтева, за шефа експозитуре;
- шеф експозитуре и руководилац унутрашње организационе јединице филијале
надлежне за наплату – за директора филијале Пореске управе;
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- руководилац унутрашње организационе јединице ЦВПО надлежне за наплату – за
директора ЦВПО;
- директор филијале – за директора регионалног центра Пореске управе, директора
Пореске управе и министра финансија;
- директор ЦВПО – за директора Пореске управе и министра финансија.
47. Када се руководилац НОЈПУ за одлучивање по захтеву сагласи са предлогом
одлуке, исти доноси одлуку и у име Пореске управе потписује споразум, ако се одлагање
плаћања дуга врши потписивањем споразума, који се достављају обрађивачу захтева. Ако
се одлагање плаћања дуга врши потписивањем споразума обрађивач захтева позива
дужника ради потписивања и уручења споразума. Ако се одлагање врши на основу
решења, обрађивач припрема нацрт решења о одлагању у складу са одлуком.
48. Када се директор Пореске управе сагласи са предлогом одлуке и нацртом
споразума по захтеву о коме одлуку доноси министар финансија, нацрт одлуке и споразум
достављају се министру финансија на одлучивање.
48.1. Ако министар финансија не прихвати достављени предлог одлуке и споразума
исти се враћају са налогом да се сачине нови предлози одлуке и споразума у складу са
његовим писменим сугестијама.
49. Када се министар финансија, сагласи са предлогом одлуке и нацртом
споразума, потписана одлука и споразум достављају се НОЈПУ, преко Централе Пореске
управе.
50. Ако лице овлашћено за одлучивање по захтеву не прихвати образложени
предлог одлуке за одлагање плаћања пореског дуга и донесе одлуку да се захтев одбије,
НОЈПУ доноси решење о одбијању захтева.
51. Ако против решења из претходне тачке – 50. дужник изјави жалбу, првостепени
орган НОЈПУ је дужан да исту размотри и, ако жалбу не реши на један од начина из члана
144. Закона, исту са списима предмета доставља у законском року другостепеном органу
на одлучивање.
52. Другостепени орган је дужан, да жалбу реши што пре, а најкасније у року из
тачке – 29.2. овог упутства.
52.1. Ако другостепени орган утврди да су у првостепеном поступку чињенице
непотпуно или погрешно утврђене, да се у поступку није водило рачуна о правилима
поступка која би била од утицаја на решавање захтева, или да је диспозитив ожалбеног
решења нејасан или је у противуречности са образложењем, допуниће поступак и
отклонити недостатке сам или преко првостепеног органа и, ако нађе да се управна ствар
мора решити другачије него што је решена у првостепеном поступку, дужан је да донесе
мериторно решење применом члана 152. став 2. Закона у року из тачке – 29.2 овог
упутства.
53. Ако лице овлашћено за одлучивање по захтеву прихвати предлог одлуке по
захтеву и одобри одлагање плаћања дуга, НОЈПУ (обрађивач захтева) одмах телефоном
позива дужника ради потписивања и достављања споразума, односно доноси решење о
одлагању плаћања дуга у року од три радна дана од дана пријема одлуке по захтеву, у
складу са одлуком по захтеву.
54. Потписане споразуме, односно решења о одлагању плаћања дуга, обрађивач
захтева евидентира у регистар поднетих захтева и прати њихово извршење.
55. Ако се праћењем извршења споразума, односно решења, утврди да дужник не
плаћа одложени дуг у роковима из споразума, односно решења, НОЈПУ у року од три
радна дана од истека рока за плаћање рате, ако рата не буде уплаћена, припрема нацрт
решења којим се поништава споразум, односно укида решење о одлагању плаћања дуга,
и по његовом доношењу одмах предаје на уручење дужнику.
56. Ако против решења из претходне тачке – 55. дужник изјави жалбу, првостепени
орган је дужан да исту размотри и, ако жалбу не реши на један од начина из члана 144.
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Закона, исту са списима предмета доставља у законском року другостепеном органу на
одлучивање.
57. Другостепени орган је дужан, да жалбу реши што пре, а најкасније у року из
тачке – 29.2. овог упутства.
57.1. Ако другостепени орган утврди да су у првостепеном поступку чињенице
непотпуно или погрешно утврђене, да се у поступку није водило рачуна о правилима
поступка која би била од утицаја на решавање захтева, или да је диспозитив ожалбеног
решења нејасан или је у противуречности са образложењем, допуниће поступак и
отклонити недостатке сам или преко првостепеног органа и, ако нађе да се управна ствар
мора решити другачије него што је решена у првостепеном поступку, дужан је да донесе
мериторно решење применом члана 152. став 2. Закона у року из тачке – 29.2 овог
упутства.
58. У случају из тачке – 55. овог упутства, НОЈПУ, после достављања дужнику
решења из тачке – 55. овог упутства, пошто жалба против решења не одлаже извршење, у
року од два радна дана од дана достављања решења, утврђује на основу евиденције из
јединственог пореског књиговодства Пореске управе стање дуга одложеног дуга, а наплату
одложеног, а неплаћеног дуга наплати из поднетих средстава обезбеђења.
58.1. У случају из претходне тачке – 58, руководилац НОЈПУ издаје писмени налог
за наплату одложеног, а неплаћеног дуга из средстава обезбеђења дуга.
59. Када НОЈПУ одложени а неплаћени износ дуга наплаћује из поднетих средстава
обезбеђења, не доноси се решење о принудној наплати, већ се обвезник писмено
обавештава да ће се приступити принудној наплати доспелог, а неплаћеног дуга из датог
средства обезбеђења наплате у складу са законом, ако порески дуг не плати до почетка
поступка наплате из датог средства обезбеђења, већ се одмах приступа предузимању мера
наплате из средстава обезбеђења у складу са законом, у зависности од средства
обезбеђења.
60. Ако се одложени а неплаћени дуг не наплати, или се не наплати у целости из
средстава обезбеђења, НОЈПУ почиње поступак принудне наплате из предмета принудне
наплате прописаних чланом 84. Закона, доношењем решења о принудној наплати.
60.1. Поступак принудне наплате у случају из претходне тачке – 60. спроводи се
без одуговлачења из разлога наведених у тачки 17. овог упутства.
61. Ако НОЈПУ поништи споразум, односно укине решење о одлагању плаћања
дуга и отпочне поступак принудне наплате доношењем решења о принудној наплати, а
дужник, после његовог пријема, поново поднесе захтев с позивом на члан 79. став 2.
Закона, НОЈПУ захтев одбија решењем као неоснован, пошто је о праву на одлагање
плаћања дуга већ једном одлучивано и исто признато дужнику, али он није поштовао
одобрену динамику плаћања одложеног дуга и тиме проузроковао покретање поступка
принудне наплате целокупног износа доспелог а неплаћеног дуга. У овом случају дужник
повређује начело поступања у доброј вери из члана 8. став 1. Закона.
62. Порески обвезник за кога је Пореска управа по службеној дужности поништила
споразум односно укинула решење о одлагању плаћања пореског дуга због тога што се
обвезник није придржавао рокова из споразума, односно решења о одлагању плаћања
пореског дуга у смислу члана 74. став 5. Закона, нема право да поново поднесе захтев за
одлагање плаћања тог пореског дуга.
62.1. Уколико порески обвезник из претходне тачке поднесе захтев, Пореска управа
исти одбацује решењем као недопуштен, сходно одредби члана 74. став 7. Закона.
63. Примену овог Упутства прати и контролише Пореска управа – Дирекција за
наплату.
Број: 5242/03
У Београду, 26. 05. 2003. године
МИНИСТАР,
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1. Пример захтева за одлагање
плаћања пореског дуга
__________________________ ________________________
(шифра обвезника)
(ЈМБГ)
_________________________ ________________________
(ПИБ)
(матични број)

ПОРЕСКА УПРАВА
- Центар за велике пореске обвезнике- Филијала-Експозитура ___________ЗАХТЕВ
ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ПОРЕСКОГ ДУГА1)
I ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ
1. Правно лице:
___________________________________________________________________________(пу
н назив правног лица)
____________________________________________,
_______________________________________________
(седиште)
(улица и број)
_____________________________________________,
______________________________________________
(име и презиме одговорног лица)
(контакт телефон/факс)
_____________________________________________,
______________________________________________
(порески пуномоћник)
(контакт телефон/факс)
Правно лице разврстано у: 1. мало
2. средње
3. велико
(заокружити број према акту разврставања)
2. Предузетник2)
_________________________________, ________________________________________
(име и презиме власника радње)
(место, улица, број, улаз, спрат,
број стана)
____________________________________________,
_______________________________________________
(назив и седиште радње)
(улица и број)
_____________________________________________,
(контакт телефон/факс)
_____________________________________________,
______________________________________________
(порески пуномоћник)
(контакт телефон/факс)
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3. Физичко лице:
_________________________________, ________________________________________
(име и презиме)
(место, улица, број, улаз, спрат, број
стана)
________________________________________,
(контакт телефон/факс)
____________________________________
1)
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга подноси се у складу са чланом 73. Закона о
пореском поступку и пореској администрацији («Сл. гласник РС», бр. 80/2002, 84/2002,
23/2003, 70/2003, 55/2004 и 61/2005) –подноси се у два примерка.
2)
Оснивачи ортачке радње подносе посебне захтеве за одлагање плаћања пореског дуга.
II Подаци о усаглашеном пореском дугу са Пореском управом
са стањем на дан ________________. године
Р.
бр

1

Врста јавних
прихода

2

Шифра
општине 3)

3

Стање
Рачун
за
Основни
уплату
дуг
јавних
прихода
4
5

дуга
Камата

6

Укупно
(5+6)

7
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___________________________
3)
Из Прилога 3 уз Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних
прихода. Ако обвезник за један рачун јавних прихода има дуг у више општина, уписује
висину дуга по том рачуну за сваку општину посебно.
III Подаци о испуњености услова из члана 2. Уредбе о ближим условима за одлагање
плаћања пореског дуга («Сл. гласник РС», 53/2003, 61/2004 и 71/2005)
Правно лице
1._____________________ 2._____________________ 3. ______________________
(укупан износ пореског дуга)
(укупан износ обртних средстава
(процентуално учешће пореског дуга у
из последњег финансијског извештаја)
укупним обртним
средствима-1:2)
Предузетник и мало правно лице
1._____________________ 2._____________________ 3. ______________________
(укупан износ пореског дуга)
(укупан годишњи приход у
(процентуално
учешће пореског дуга у
претходној години)
укупном приходу
из претходне
године-1:2)
Физичко лице
1._____________________ 2._____________________ 3. ______________________
(укупан износ пореског дуга)
(укупан износ опорезивих прихода у (процентуално
учешће пореског дуга у
претходној години)
укупним опорезивим
приходима из
претходне године – 1:2)
IV Образложење захтева
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
V Средства обезбеђења наплате која порески обвезник предлаже за
обезбеђење наплате дуга4)
хипотека на непокретности у износу ___________________________ динара
залога на покретним стварима у износу _________________________ динара
неопозива банкарска гаранција на износ од ______________________ динара
јемство другог лица које је власник имовине чија вредност не може бити мања од
150% висине пореског дуга чија се наплата обезбеђује
5) трасирана меница акцептирана од стране два жиранта, из чијих се зарада, на којима
се установљава административна забрана, порески дуг може наплатити
6) меница авалирана од стране пословне банке
1)
2)
3)
4)

VI Прилог: - докази: - записник (ком.___) о усаглашеном стању дуга
- акт о разврставању правног лица
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
У_____________
Дана ________200__ године
М.П.

___________________________
(потпис пореског обвезника)

Захтев са доказима примио дана _______________ 200__. године.
М.П.

__________________________
(потпис службеног лица)

_________________________________________
4)
Заокружити редни број испред средства обезбеђења наплате.
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2.
Пример допуне захтева за
одлагање плаћања пореског дуга

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
_______________________________
Број: _____________________
____________200___. године
______________
Назив пореског обвезника: __________________________________________________
Адреса:

___________________________________________________

ПРЕДМЕТ: Позив на допуну захтева
за одлагање плаћања пореског дуга
Дана ___________ године, поднели сте захтев за одлагање плаћања пореског дуга
број: ________ од ______200___ године, у износу од __________ динара.
Уредбом о ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга («Сл. Гласник
РС», бр. 53/2003, 61/2004 и 71/2005)- у даљем тексту: Уредба, прописани су услови за
одлагање плаћања пореског дуга, чиме су се стекли услови да се ваш захтев узме у
разматрање.
С тим у вези, потребно је да, уколико остајете при захтеву, најпре извршите
усаглашавање стања дуга чије одлагање (репрограмирање) тражите са свим
организационим јединицама Пореске управе код којих имате поменути дуг.
После усаглашавања стања дуга, потребно је да организационој јединици Пореске
управе, према седишту, у року од пет дана од дана усаглашавања стања дуга са овом
организационом јединицом Пореске управе, поднесете захтев за одлагање плаћања
пореског дуга у два примерка, на обрасцу који се добија у Пореској управи.
Уз захтев се обавезно прилаже:
- биланс стања за 200__. годину, ако је порески обвезник средње или велико
правно лице;
- биланс успеха за 200__. годину, ако је порески обвезник мало правно лице или
предузетник који води пословне књиге према Закону о рачуноводству и
ревизији;
- акт(обавештење) о разврставању правног лица у складу са Законом о
рачуноводству и ревизији.
Предузетници-паушалци и предузетници који су у 2004. години водили
пословне књиге по систему простог књиговодства, не подносе доказе из Уредбе, пошто
њима располаже Пореска управа.
Уколико у остављеном року не поднесете захтев у складу са Уредбом, већ поднети
захтев биће одбачен.
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Одлагање плаћања пореског дуга може се одобрити само ако се, поред испуњења
услова из Уредбе, доставе и тражена средства обезбеђења наплате из члана 74. Закона о
пореском поступку и пореској администрацији («Сл. гласник РС», 80/2002, 84/2002,
23/2003, 70/2003, 55/2004 и 61/2005), које определи надлежни порески орган.
Потпис службеног лица:
_____________________
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3. Пример решења о одлагању
плаћања пореског дуга
Број решења: ___________

_____________________
(шифра обввезника)
______________________
(ПИБ)

___________________
(ЈМБГ)
__________________
(матични број)

Министарство финансија – Пореска управа - _________________________ ______
решавајући по захтеву за одлагање плаћања пореског дуга, на основу члана 73.став 6.
Закона о пореском поступку и пореској администрацији («Службени гласник РС», бр.
80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004 и 61/2005) - у даљем тексту: Закон, и члана
192. закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ», бр. 33/97 и 31/2001) дана
____________ доноси
РЕШЕЊЕ
I Пореском обвезнику_________________________________________________ ,
из_________________________________,ул ___________________________,ОДЛАЖЕ СЕ
плаћање пореског дуга на дан __________________, у укупном износу од
____________________ динара, у ________ једнаких месечних рата и то:
I рата која доспева __________ 200__. године
- износ _____________ дин. на рачун ______________ позив на број _____________
- износ _____________ дин. на рачун ______________ позив на број _____________
- износ _____________ дин. на рачун ______________ позив на број _____________
- износ _____________ дин. на рачун ______________ позив на број _____________
- износ _____________ дин. на рачун ______________ позив на број _____________
(Напомена: зависно од броја одобрених рата поновити исти текст)
II Порески обвезник је дужан да за време за које је одложено плаћање пореског
дуга, обрачунава и плаћа камату за доспелу рату од дана усаглашавања дуга (________200_
године) до дана плаћања рате, у смислу члана 76. Закона, по стопи једнакој годишњој
есконтној стопи централне емисионе банке увећане за 15 процентних поена, применом
комфорне методе обрачуна.
III Ако се порески обвезник не придржава рокова за уплату одложеног пореског
дуга из тачке I овог решења, исто ће бити укинуто по службеној дужности, а ненаплаћени
порески дуг наплатиће се из датог средства обезбеђења без доношења посебног решења о
принудној наплати, по достављању обавештења пореском обвезнику да ће се приступити
принудној наплати пореског дуга из датог средства обезбеђења наплате у складу са
законом, у смислу члана 74. став 6. Закона.
Уколико неплаћени дуг не буде у целости наплаћен из средстава обезбеђења,
остатак пореског дуга биће наплаћен у поступку принудне наплате из предмета принудне
наплате прописаним чланом 84. став 1. Закона.
IV Жалба не одлаже извршење овог решења.
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Образложење
Порески обвезник из диспозитива решења, поднео је дана _______________ године
захтев за одлагање плаћања пореског дуга у износу од ______________ динара, који је
усаглашен са надлежним организационим јединицама Пореске управе, о чему постоје
записници у списима предмета.
У свом захтеву порески обвезник, поред осталог, наводи:______________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Уз захтев је приложио доказ –_____________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________ прописан чланом 2. тачка _____. Уредбе о ближим условима за
одлагање плаћања пореског дуга («Службени гласник РС». Бр. 53/2003, 61/2004 и 71/2005)
– у даљем тексту: Уредба, као и акт (обавештење) о разврставању правних лица у складу са
законом.
Пошто је утврђено да порески обвезник испуњава услове из Уредбе, од истог је
затражено захтевом од ________200__ године да достави следећа средства обезбеђења
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________ из члана 74. Закона о пореском поступку и
пореској администрацији (у даљем тексту: Закон) у висини пореског дуга за који се тражи
одлагање плаћања.
Порески обвезник је поступио по закону и доставио тражена средства обезбеђења у
потребном износу.
Разматрајући поднети захтев и приложене доказе, оцењено је да је основан па је, на
писмени и образложени предлог__________________________________________ број
________________ од _______________. године,________________________________
_____________________________________________________________________________
донео одлуку број ____________ од _____________ године да се пореском обвезнику
одобри плаћање пореског дуга на начин из тачке I диспозитива.
Чланом 74. став 5. Закона прописано је да ако се порески обвезник не придржава
рокова из решења, Пореска управа ће по службеној дужности укинути решење, а доспели а
неплаћени порески дуг наплатиће се из средстава обезбеђења или у поступку принудне
наплате.
Чланом 74. став 6. Закона, прописано је да ако се доспели, а неплаћени порески дуг
у случају укидања решења о одлагању плаћања пореског дуга, наплаћује из средстава
обезбеђења, Пореска управа не доноси решење о принудној наплати, већ само обавештава
пореског обвезника да ће се приступити принудној наплати доспелог, а неплаћеног дуга из
датих средстава обезбеђења наплате у складу са законом.
Чланом 76. Закона прописано је да ако је пореском обвезнику одложено плаћање
пореског дуга, камата се обрачунава за време док траје одлагање по стопи из члана 75. став
1. Закона.
Чланом 75. став 1. Закона прописано је да се на износ мање плаћеног пореза
обрачунава и плаћа камата по стопи једнакој годишњој есконтној стопи централне
емисионе банке увећаној за 15 процентних поена, применом комфорне методе обрачуна.
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Чланом 147. став 1. Закона прописано је да жалба против пореског управног акта не
одлаже његово извршење.
Са напред изнетог, донето је решење као у диспозитиву.
Против овог решења може се изјавити жалба Министарству финасија - Пореској
управи - _______________________ у року од 15 дана од дана достављања решења, преко
__________________________. Жалба се таксира __________ динара административне
таксе и уплаћује на рачун број 840-742221843-57 – Републичке админстративне таксе по
моделу _______, с позивом на број _________________________.

Руководилац организационе
јединице Пореске управе
________________________
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
__________________
Број:________________
__________200___. године
_________________

4. Пример предлога по захтеву
за одлагање плаћања дуга, за
физичко лице

На основу члана 73. став 3. Закона о пореском поступку и пореској админстрацији
(«Сл. гласник РС» број 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004 и 61/2005),
ПРЕДЛАЖЕМ
Да се пореском обвезнику ________________________________________
са пребивалиштем у ____________________, ул.__________________________,
шифра обвезника______________________ЈМБГ__________________________,
који је поднео захтев за одлагање плаћања пореског дуга, ОДОБРИ одлагање плаћања
пореског дуга у целости који са стањем на дан ______________. године,
према усаглашеном стању, износи_____________ динара, једнократно до ______________.
године, односно у __________ једнаких месечних рата, с тим што прва рата доспева за
плаћање дана ________________. године, ПОШТО:
- порески обвезник испуњава услове из члана 2. тачка 1. Уредбе о
ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга («Сл. гласник РС», бр. 53/2003,
61/2004 и 71/2005) – у даљем тексту: Уредба, и
- поднео је тражено средство обезбеђења наплате дуга – _____________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________ којим се обезбеђује
наплата дуга у целости, односно чија вредност износи ____% висине пореског дуга чија се
наплата обезбеђује.*
Образложење
Порески обвезник ____________________ из ________________________
поднео је захтев за одлагање плаћања пореског дуга дана ___________. године.
Уз захтев је поднео ______________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________.
____________________________
* Уписује се само ако се као средство обезбеђења наплате нуди јемство другог лица
Стављањем у однос дуга према опорезивим приходима у години која претходи
години у којој је поднет захтев за одлагање, утврђено је да дуг износи _________%
опорезивих прихода у години која претходи години у којој је поднет захтев за одлагање.
Пошто дуг пореског обвезника износи ________% од опорезивих прихода у години
која претходи години у којој је поднет захтев за одлагање, утврђено је да порески обвезник
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испуњава услове из члана 2. тачка 1. Уредбе, па је од истог затражено да достави средство
обезбеђења наплате дуга у виду_______________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
што је обвезник и учинио дана __________________. године.
Полазећи од навода пореског обвезника изнетих у захтеву за одлагање плаћања
пореског дуга, као и ______________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________
оцењено је да захтев треба уважити и одобрити пореском обвезнику плаћање пореског дуга
на предложени начин.

Руководилац
организационе јединице
Пореске управе,
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
_______________________
Број: _____________________
___________200___. године
_____________

5. Пример предлога по захтеву
за одлагање плаћања дуга,
за мало правно лице
и предузетника који води
књиге

На основу члана 73. став 3. Закона о пореском поступку и пореској админстрацији
(«Сл. гласник РС» број 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004 и 61/2005),
ПРЕДЛАЖЕМ
Да се пореском обвезнику ________________________________________
са седиштем у ____________________, ул.________________________________,
ПИБ ______________________ матични број ___________________________,
који је поднео захтев за одлагање плаћања пореског дуга, ОДОБРИ одлагање плаћања
пореског дуга у целости који са стањем на дан ______________. године,
према усаглашеном стању, износи_____________ динара, једнократно до ______________.
године, односно у __________ једнаких месечних рата, с тим што прва рата доспева за
плаћање дана ________________. године, ПОШТО:
- порески обвезник испуњава услове из члана 2. тачка 2. Уредбе о
ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга («Сл. гласник РС», бр. 53/2003,
61/2004 и 71/2005) – у даљем тексту: Уредба, и
- поднео је тражено средство обезбеђења наплате дуга – _____________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________ којим се обезбеђује
наплата дуга у целости.
Образложење
Порески обвезник ____________________ из ________________________
поднео је захтев за одлагање плаћања пореског дуга дана ___________. године.
Уз захтев је поднео последњи биланс успеха за период од _____________
до ____________. године, у коме је исказан укупни годишњи приход у износу од
_______________ динара као и одлуку (обавештење) о разврставању за ________
годину у мало правно лице.
Стављањем у однос дуга према укупном приходу исказаном у напред поменутом
билансу успеха, утврђено је да дуг износи _________% укупног прихода исказаног у
последњем финансијском извештају (билансу успеха).
Пошто дуг пореског обвезника износи ________% укупног прихода исказаног у
последњем финансијском извештају, утврђено је да порески обвезник испуњава услове из
члана 2. тачка 2. Уредбе, па је од истог затражено да достави средство обезбеђења наплате
дуга у виду__________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
што је обвезник и учинио дана __________________. године.
Полазећи од навода пореског обвезника изнетих у захтеву за одлагање плаћања
пореског дуга, као и ___________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________,
оцењено је да захтев треба уважити и одобрити пореском обвезнику плаћање пореског дуга
на предложени начин.
Руководилац
организационе јединице
Пореске управе,
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
___________________
Број: _____________________
___________200___. године
________________

Пример предлога по захтеву
за одлагање плаћања пореског
дуга, за средња и велика
правна лица
6.

На основу члана 73. став 3. Закона о пореском поступку и пореској админстрацији
(«Сл. гласник РС» број 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004 и 61/2005),
ПРЕДЛАЖЕМ
Да се пореском обвезнику ________________________________________
са седиштем у ____________________, ул.________________________________,
ПИБ ______________________ матични број ___________________________,
који је поднео захтев за одлагање плаћања пореског дуга, ОДОБРИ одлагање плаћања
пореског дуга у целости који са стањем на дан ______________. године,
према усаглашеном стању, износи_____________ динара, једнократно до ______________.
године, односно у __________ једнаких месечних рата, с тим што прва рата доспева за
плаћање дана ________________. године, ПОШТО:
- порески обвезник испуњава услове из члана 2. тачка 3. Уредбе о
ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга («Сл. гласник РС», бр. 53/2003,
61/2004 и 71/2005) – у даљем тексту: Уредба, и
- поднео је тражено средство обезбеђења наплате дуга – _____________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________ којим се обезбеђује
наплата дуга у целости.
Образложење
Порески обвезник ____________________ из ________________________
поднео је захтев за одлагање плаћања пореског дуга дана ___________. године.
Уз захтев је поднео последњи биланс стања за период од _____________
до ____________. године, у коме су исказана обртна средства у износу од
_________________ динара као и одлуку (обавештење) о разврставању за ________. годину
у средње/велико правно лице.
Стављањем у однос дуга према износу обртних средстава исказаних у напред
поменутом билансу стања, утврђено је да дуг износи _________% обртних средстава
исказаних у последњем финансијском извештају (билансу стања).
Пошто дуг пореског обвезника износи ________% од обртних средстава исказаних
у последњем финансијском извештају, утврђено је да порески обвезник испуњава услове
из члана 2. тачка 3. Уредбе, па је од истог затражено да достави средство обезбеђења
наплате дуга у виду__________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________,
што је обвезник и учинио дана __________________. године.
Полазећи од навода пореског обвезника изнетих у захтеву за одлагање плаћања
пореског дуга, као и___ ___________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________,
оцењено је да захтев треба уважити и одобрити пореском обвезнику плаћање пореског дуга
на предложени начин.
Руководилац
организационе јединице
Пореске управе,
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Број: ____________________
___________200___. године
Београд

Пример 1. Одлука којом се
одобрава одлагање плаћања пореског
дуга, коју доноси министар
финансија

На основу члана 73. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији
(«Службени гласник РС», број 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004 и 61/2005),
Министар финансија доноси
ОДЛУКУ
1. Пореском обвезнику ___________________________________________________
са седиштем у ____________________, ул.___________________, бр.____, ПИБ
_________________ матични број________________, ОДОБРАВА СЕ одлагање плаћања
пореског дуга у износу од __________________ динара, једнократно до _______ 200__.
године, односно у ____ једнаких месечних рата, с тим што прва рата доспева за плаћање
дана ________ 200__. године, пошто испуњава услове из члана 2. тачка___. Уредбе о
ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга («Сл. гласник РС», бр. 53/2003,
61/2004 и 71/2005) – у даљем тексту: Уредба, и пошто је поднео тражена средства
обезбеђења наплате којим се обезбеђује наплата дуга.
2. На основу ове одлуке биће потписан споразум са пореским обвезником о
одлагању плаћања пореског дуга, под условима из одлуке.
3. Одлуку доставити Централи Пореске управе.
Образложење
Директор Пореске управе доставио је Министарству финансија предлог
_______________________________________________________ број ____________ од
________200__. године, са којим се сагласио, а којим је предложено да се пореском
обвезнику
_____________________________________
из_______________
одобри
одлагање плаћања усаглашеног пореског дуга у износу од ___________________ динара, на
начин из ове одлуке.
Разматрајући напред наведени предлог, одлучено је да се исти прихвати, пошто
порески обвезник испуњава услове из члана 2. тачка ____. Уредбе и поднео је тражена
средства обезбеђења наплате, а разлози из образложења предлога, са којима се сагласио
директор Пореске управе, су прихватљиви, пошто су засновани на реалној процени,*
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
МИНИСТАР,
_______________________________
• Наводе се елементи из тачке 43. Упутства за поступање по захтевима
пореских обвезника на којима се образложење предлога заснива.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Централа
Број: _________________
____________200___. године
Београд

Пример 2. Одлука којом се
одобрава одлагање плаћања пореског
дуга, коју доноси директор
Пореске управе

На основу члана 73. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији
(«Службени гласник РС», број 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004 и 61/2005), и
решења министра финансија број: 5240/03 од 26.05.2003. године, доносим
ОДЛУКУ
1. Пореском обвезнику ___________________________________________________
са седиштем у ____________________, ул._______________________бр. ___,ПИБ
_________________ матични број________________, ОДОБРАВА СЕ одлагање плаћања
пореског дуга у износу од __________________ динара, једнократно до _________200__.
године, односно у _____ једнаких месечних рата, с тим што прва рата доспева за плаћање
дана _________200__. године, пошто испуњава услове из члана 2. тачка___. Уредбе о
ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга («Сл. гласник РС», бр. 53/2003,
61/2004 и 71/2005) – у даљем тексту: Уредба, и пошто је поднео тражена средства
обезбеђења наплате којим се обезбеђује наплата дуга.
2. На основу ове одлуке биће потписан споразум са пореским обвезником о
одлагању плаћања пореског дуга, под условима из одлуке.
3. Одлуку доставити надлежној организационој јединици Пореске управе.
Образложење
Директору Пореске управе достављен је предлог _____________________________
број__________ од ________200__. године, којим је предложено да се пореском обвезнику
______________________________________ из_____________, одобри одлагање плаћања
усаглашеног пореског дуга у износу од _____________ динара, на начин из ове одлуке.
Разматрајући напред наведени предлог, одлучено је да се исти прихвати, пошто
порески обвезник испуњава услове из члана 2. тачка ____. Уредбе и поднео је тражена
средства обезбеђења наплате, а разлози из образложења предлога су прихватљиви, пошто
су засновани на реалној процени,* _______________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ДИРЕКТОР,
_______________________________
• Наводе се елементи из тачке 43. Упутства за поступање по захтевима
пореских обвезника на којима се образложење предлога заснива.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Регионални центар____________
Број: ______________
__________200___. године
_________________

Пример 3. Одлука којом се
одобрава одлагање плаћања пореског
дуга, коју доноси директор
регионалног центра

На основу члана 73. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији
(«Службени гласник РС», број 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004 и 61/2005), и
решења министра финансија број: 5240/03 од 26.05.2003. године, доносим
ОДЛУКУ
1. Пореском обвезнику _______________________________________________, са
седиштем у ____________________, ул.__________________________ бр.____, ПИБ
_________________ матични број________________, ОДОБРАВА СЕ одлагање плаћања
пореског дуга у износу од __________________ динара, једнократно до _______200__.
године, односно у ______ једнаких месечних рата, с тим што прва рата доспева за плаћање
дана ________200__. године, пошто испуњава услове из члана 2. тачка___. Уредбе о
ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга («Сл. гласник РС», бр. 53/2003,
61/2004 и 71/2005) – у даљем тексту: Уредба, и пошто је поднео тражена средства
обезбеђења наплате којим се обезбеђује наплата дуга.
2. На основу ове одлуке биће потписан споразум са пореским обвезником о
одлагању плаћања пореског дуга, под условима из одлуке.
3. Одлуку доставити надлежној организационој јединици Пореске управе.
Образложење
Директору Регионалног центра Пореске управе____________________, достављен
је предлог ___________________________________________________, број_________ од
__________200___. године којим је предложено да се пореском обвезнику
_________________________________________________из____________,одобри одлагање
плаћања усаглашеног пореског дуга у износу од _____________ динара, на начин из ове
одлуке.
Разматрајући напред наведени предлог, одлучено је да се исти прихвати, пошто
порески обвезник испуњава услове из члана 2. тачка ____. Уредбе и поднео је тражена
средства обезбеђења наплате, а разлози из образложења предлога, су прихватљиви, пошто
су засновани на реалној процени, *______________________________________________
______________________________________________________________________.
ДИРЕКТОР,
________________
• Наводе се елементи из тачке 43. Упутства за поступање по захтевима
пореских обвезника на којима се образложење предлога заснива.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Центар за велике пореске обвезнике
Број: ______________
___________200___. године
Београд

Пример 4. Одлука којом се
одобраваодлагање плаћање пореског
дуга, коју доноси директор
ЦВПО

На основу члана 73. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији
(«Службени гласник РС», број 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004 и 61/2005), и
решења министра финансија број 5240/03 од 26.05.2003. године, доносим
ОДЛУКУ
1. Пореском обвезнику ___________________________________________________
са седиштем у _____________,ул___________________________________ бр.____,ПИБ
_________________, матични број________________, ОДОБРАВА СЕ одлагање плаћања
пореског дуга у износу од __________________ динара, једнократно до ______________.
године, односно у ______ једнаких месечних рата, с тим што прва рата доспева за плаћање
дана _________200__. године, пошто испуњава услове из члана 2. тачка___. Уредбе о
ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга («Сл. гласник РС», бр. 53/2003,
61/2004 и 71/2005) – у даљем тексту: Уредба, и пошто је поднео тражена средства
обезбеђења наплате којим се обезбеђује наплата дуга.
2. На основу ове одлуке биће потписан споразум са пореским обвезником о
одлагању плаћања пореског дуга, односно донето решење о одлагању плаћања пореског
дуга,* под условима из одлуке.
3. Одлуку доставити начелнику Одељења за наплату Центра за велике пореске
обвезнике.
Образложење
Директору Центра за велике пореске обвезнике достављен је предлог начелника
Одељења за наплату овог Центра број__________ од_______200___. године којим је
предложено да се пореском обвезнику____________________________из___________
одобри одлагање плаћања усаглашеног пореског дуга у износу од _____________ динара,
на начин из ове одлуке.
Разматрајући напред наведени предлог, одлучено је да се исти прихвати, пошто
порески обвезник испуњава услове из члана 2. тачка ____. Уредбе и поднео је тражена
средства обезбеђења наплате, а разлози из образложења предлога су прихватљиви, пошто
су засновани на реалној процени, **______________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
ДИРЕКТОР,
* Уписује се одговарајући текст у зависности од висине дуга за који се одлаже плаћање.
** Наводе се елементи из тачке 43. Упутства за поступање по захтевима
пореских обвезника на којима се образложење предлога заснива.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Филијала ______________
Број: _________________
________200___. године
_________________

Пример 5. Одлука којом се
одобрава одлагање плаћања пореског
дуга, коју доноси директор
филијале

На основу члана 73. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији
(«Службени гласник РС», број 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004 и 61/2005), и
решења министра финансија број: 5240/03 од 26.05.2003. године, доносим
ОДЛУКУ
1. Пореском обвезнику _________________________________________________, са
седиштем у ____________________, ул.________________________ бр._______, ПИБ
_________________, матични број________________, ОДОБРАВА СЕ одлагање плаћања
пореског дуга у износу од __________________ динара, једнократно до ________200__.
године, односно у _____ једнаких месечних рата, с тим што прва рата доспева за плаћање
дана _________ 200__. године, пошто испуњава услове из члана 2. тачка___. Уредбе о
ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга («Сл. гласник РС», бр. 53/2003,
61/2004 и 71/2005) – у даљем тексту: Уредба, и пошто је поднео тражена средства
обезбеђења наплате којим се обезбеђује наплата дуга.
2. На основу ове одлуке биће донето решење о одлагању плаћања пореског дуга,
под условима из одлуке.
3. Одлуку доставити начелнику одељења за принудну наплату____________, шефу
Одсека за принудну наплату_______________, односно шефу Експозитуре ______________.
Образложење
Директору филијале __________, достављен је предлог _______________________,
број: ___________ од ________200___. године, којим је предложено да се пореском
обвезнику _______________________________ из ___________________одобри одлагање
плаћања усаглашеног пореског дуга у износу од_______________ динара, на начин из ове
одлуке.
Разматрајући напред наведени предлог, одлучено је да се исти прихвати, пошто
порески обвезник испуњава услове из члана 2. тачка ____. Уредбе и поднео је тражена
средства обезбеђења наплате, а разлози из образложења предлога су прихватљиви, пошто
су засновани на реалној процени, *________________________________________________
_______________________________________________________________________.

•

ДИРЕКТОР,
______________
Наводе се елементи из тачке 43. Упутства за поступање по захтевима
пореских обвезника на којима се образложење предлога заснива.
.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Филијала_________________
Експозитура_______________
Број: _________________
___________200____. године
________________

Пример 6.Одлука којом се
ододобрава одлагање плаћања пореског
дуга, коју доноси шеф експозитуре

На основу члана 73. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији
(«Службени гласник РС», број 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004 и 61/2005), и
решења министра финансија број: 5240/03 од 26.05.2003. године, доносим
ОДЛУКУ
1. Пореском обвезнику _______________________________________________, са
седиштем
у
____________________,
ул.__________________________________бр.
____,ПИБ ______________________ матични број ________________________________,
ОДОБРАВА СЕ одлагање плаћања пореског дуга у износу од __________________
динара, једнократно до _________200___. године, односно у _____ једнаких месечних рата,
с тим што прва рата доспева за плаћање дана ________200___. године, пошто испуњава
услове из члана 2. тачка___. Уредбе о ближим условима за одлагање плаћања пореског
дуга («Сл. гласник РС», бр. 53/2003, 61/2004 и 71/2005) – у даљем тексту: Уредба, и пошто
је поднео тражена средства обезбеђења наплате којим се обезбеђује наплата дуга.
2. На основу ове одлуке биће донето решење о одлагању плаћања пореског дуга,
под условима из одлуке.
3. Одлуку доставити обрађивачу захтева ради припреме нацрта решења о одлагању
плаћања пореског дуга под условима из одлуке.
Образложење
Директору филијале, односно шефу експозитуре __________________________,
достављен је предлог __________________________, број_________________________ од
__________200___. године којим је предложено да се пореском обвезнику
_______________________ из __________________,одобри одлагање плаћања усаглашеног
пореског дуга у износу од ___________________ динара, на начин из ове одлуке.
Разматрајући напред наведени предлог, одлучено је да се исти прихвати, пошто
порески обвезник испуњава услове из члана 2. тачка ____. Уредбе и поднео је тражена
средства обезбеђења наплате, а разлози из образложења предлога су прихватљиви, пошто
су засновани на реалној процени* _________________________________________________
_______________________________________________________________________.
Шеф Експозитуре
______________________
* Наводе се елементи из тачке 43. Упутства за поступање по захтевима пореских обвезника
на којима се образложење предлога заснива.

37

Пример споразума о одлагању
плаћања пореског дуга, који
потписује министар финансија

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Брoj:________________
_______ 200_. године
Београд

(штамбиљ пореског обвезника)

На основу члана 73. ст. 3. и 6. Закона о пореском поступку и пореској
администрацији ( «Службени гласник РС»,бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004
и 61/2005)
1. Министарство финансија Републике Србије, које заступа
министар финансија и

Млађан Динкић,

2. Порески обвезник ___________________________________ са седиштем у
___________ ПИБ ____________, матични број ___________, кога заступа
_____________________________, директор (у даљем тексту: потписници
споразума) дана ________200__.године, закључили су
СПОРАЗУМ
о одлагању плаћања пореског дуга
Члан 1.
Потписници споразума сагласно констатују:
1. Да порески обвезник са стањем на дан ___________.године има укупно усаглашен
порески дуг (главница и камата) у износу од ______________ динара, а по
рачунима за уплату јавних прихода и у износима према територијалној
припадности
из
захтева
за
одлагање
плаћања
пореског
дуга
број:_________од_______200__ године.
2. Да порески обвезник испуњава услове из чл. 2. тачка __. Уредбе о ближим
условима за одлагање плаћања пореског дуга («Сл.гласник РС, бр.53/2003, 61/2004
и 71/2005).
3. Да
је
порески
обвезник
дао
средство
обезбеђења
наплате
_______________________________________ у висини пореског дуга за чије се
плаћање тражи одлагање.
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Члан 2.
Пореском обвезнику се на основу Одлуке ___________________________
број ___________ од __________ 200__. године, плаћање пореског дуга одлаже:
1. једнократно до_______________ 200__. године и то:
-износ _____________ дин. на рачун_____________ позив на број ____________
-износ _____________ дин. на рачун_____________ позив на број ____________
-износ _____________ дин. на рачун_____________ позив на број ____________
-износ _____________ дин. на рачун_____________ позив на број ____________
-износ _____________ дин. на рачун_____________ позив на број ____________
2. у ____ рата и то:
I рата која доспева __________ 200 __ године
-износ _____________ дин. на рачун_____________ позив на број ____________
-износ _____________ дин. на рачун_____________ позив на број ____________
-износ _____________ дин. на рачун_____________ позив на број ____________
-износ _____________ дин. на рачун_____________ позив на број ____________
-износ _____________ дин. на рачун_____________ позив на број ____________
(Напомена: зависно од броја одобрених рата поновити исти текст)
Члан 3.
Порески обвезник је дужан да за време за које је одложено плаћање
пореског дуга обрачунава и плаћа камату за доспелу рату од дана усаглашавања дуга
(_____ 200 __ године) до дана плаћања рате, у смислу члана 76. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији ( у даљем тексту: Закон), по стопи једнакој годишњој
есконтној стопи централне емисионе банке - Народне банке Србије увећане за 15
процентних поена, применом комфорне методе обрачуна.
Члан 4.
Ако се порески обвезник не придржава рокова за уплату одложеног пореског дуга
из члана 2. овог споразума, исти ће бити поништен решењем Пореске управе сходно
одредби члана 74. став 5. Закона, а неплаћени порески дуг наплатиће се из датог средства
обезбеђења без доношења посебног решења о принудној наплати, већ по достављању
обавештења пореском обвезнику о приступању принудној наплати из датог средства
обезбеђења наплате у складу са законом, у смислу члан 74. став 6. Закона.
Уколико неплаћени порески дуг не буде у целости наплаћен из средства
обезбеђења, остатак пореског дуга биће наплаћен у поступку принудне наплате из
предмета принудне наплате прописаних чланом 84. став 1. Закона.
Члан 5.
Споразум ступа на снагу даном потписивања од стране последњег
потписника споразума.
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Члан 6.
Споразум је састављен у 4 (четири) примерка – по два за сваког потписника
споразума.
1. ЗА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,
МИНИСТАР,
Млађан Динкић
___________________________

2. ЗА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА

__________________________
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Пример споразума о одлагању
плаћања пореског дуга, који
потписује директор
Пореске управе

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Централа
Брoj:_____________
_______200_. године
Београд

(штамбиљ пореског обвезника)

На основу члана 73. ст. 3. и 6. Закона о пореском поступку и пореској
администрацији («Службени гласник РС»,бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004 и
61/2005)
1. Министарство финансија Републике Србије -Пореска управа-Централа, коју
заступа директор Пореске управе, Владимир Илић и
2. Порески обвезник __________________________________ са седиштем у
___________ ПИБ____________, матични број ___________, кога заступа
_________________________________________________, директор (у даљем
тексту: потписници споразума), дана ________200__. године, закључили су
СПОРАЗУМ
о одлагању плаћања пореског дуга
Члан 1.
Потписници споразума сагласно констатују:
1. Да порески обвезник са стањем на дан ___________. године има укупно
усаглашен порески дуг (главница и камата) у износу од ______________ динара, а по
рачунима за уплату јавних прихода и у износима према територијалној припадности из
захтева за одлагање плаћања пореског дуга број: ________од______200__ године.
2. Да порески обвезник испуњава услове из чл. 2. тачка __. Уредбе о ближим
условима за одлагање плаћања пореског дуга («Сл.гласник РС», бр.53/2003, 61/2004
и 71/2005).
3. Да је порески обвезник дао средство обезбеђења наплате________________
____________________ у висини пореског дуга за чије се плаћање тражи одлагање.
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Члан 2.
Пореском обвезнику се на основу Одлуке ___________________________
број ___________ од __________ 200__. године, плаћање пореског дуга одлаже:
1. Једнократно до_______________ 200__. године и то:
-износ _____________ дин. на рачун_____________ позив на број ____________
-износ _____________ дин. на рачун_____________ позив на број ____________
-износ _____________ дин. на рачун_____________ позив на број ____________
-износ _____________ дин. на рачун_____________ позив на број ____________
-износ _____________ дин. на рачун_____________ позив на број ____________
2. у ____ рата и то:
I рата која доспева __________ 200 __. године
-износ _____________ дин. на рачун_____________ позив на број ____________
-износ _____________ дин. на рачун_____________ позив на број ____________
-износ _____________ дин. на рачун_____________ позив на број ____________
-износ _____________ дин. на рачун_____________ позив на број ____________
-износ _____________ дин. на рачун_____________ позив на број ____________
(Напомена: зависно од броја одобрених рата поновити исти текст)
Члан 3.
Порески обвезник је дужан да за време за које је одложено плаћање
пореског дуга обрачунава и плаћа камату за доспелу рату од дана усаглашавања дуга
(_____ 200 __. године) до дана плаћања рате, у смислу члана 76. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији ( у даљем тексту: Закон), по стопи једнакој годишњој
есконтној стопи централне емисионе банке – Народне банке Србије увећане за 15
процентних поена, применом комфорне методе обрачуна.
Члан 4.
Ако се порески обвезник не придржава рокова за уплату одложеног пореског дуга
из члана 2. овог споразума, исти ће бити поништен решењем Пореске управе сходно
одредби члана 74. став 5. Закона, а неплаћени порески дуг наплатиће се из датог средства
обезбеђења без доношења посебног решења о принудној наплати, већ по достављању
обавештења пореском обвезнику о приступању принудној наплати из датог средства
обезбеђења наплате у складу са законом, у смислу члан 74. став 6. Закона.
Уколико неплаћени порески дуг не буде у целости наплаћен из средства
обезбеђења, остатак пореског дуга биће наплаћен у поступку принудне наплате из
предмета принудне наплате прописаних чланом 84. став 1. Закона.
Члан 5.
Споразум ступа на снагу даном потписивања од стране последњег
потписника споразума.
Члан 6.
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Споразум је састављен у 4 (четири) примерка – по два за сваког потписника
споразума.

1.

ЗА ПОРЕСКУ УПРАВУ,
ДИРЕКТОР,
Владимир Илић
______________________

2. ЗА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА,

_________________________
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Пример споразума о одлагању
плаћања пореског дуга, који
потписује директор регионалног
центра/ЦВПО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Регионални центар_______/
Центар за велике пореске обвезнике
Брoj:________________
_______ 200_. године
_______________

(штамбиљ пореског обвезника)

На основу члана 73. ст. 3. и 6. Закона о пореском поступку и пореској
администрацији ( «Службени гласник РС»,бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004
и 61/2005)
1. Министарство финансија Републике Србије - Пореска управа – Регионални
центар/Центар
за
велике
пореске
обвезнике,
кога
заступа
____________________________, директор, и
2. Порески обвезник _________________________________ са седиштем у
___________ ПИБ ____________, матични број ___________, кога заступа
________________________________, директор (у даљем тексту: потписници
споразума), дана ________200__. године, закључили су
СПОРАЗУМ
о одлагању плаћања пореског дуга
Члан 1.
Потписници споразума сагласно констатују:
1. Да порески обвезник са стањем на дан ___________.године има укупно
усаглашен порески дуг (главница и камата) у износу од ______________динара, а по
рачунима за уплату јавних прихода и у износима према територијалној припадности из
захтева за одлагање плаћања пореског дуга број: _________ од ______200__ године.
2. Да порески обвезник испуњава услове из чл. 2. тачка __. Уредбе о ближим
условима за одлагање плаћања пореског дуга («Сл.гласник РС, бр.53/2003, 61/2004 и
71/2005).
3. Да је порески обвезник дао захтевано
средство обезбеђења наплате
________________________________________________________________ у
висини пореског дуга за чије се плаћање тражи одлагање.
Члан 2.
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Пореском обвезнику се на основу Одлуке ___________________________
број ___________ од __________ 200__. године, плаћање пореског дуга одлаже:
1. Једнократно до__________ 200__. године и то:
-износ _____________ дин. на рачун_____________ позив на број ____________
-износ _____________ дин. на рачун_____________ позив на број ____________
-износ _____________ дин. на рачун_____________ позив на број ____________
-износ _____________ дин. на рачун_____________ позив на број ____________
-износ _____________ дин. на рачун_____________ позив на број ____________
2. у ____ рата и то:
I рата која доспева __________ 200 __ године
-износ _____________ дин. на рачун_____________ позив на број ____________
-износ _____________ дин. на рачун_____________ позив на број ____________
-износ _____________ дин. на рачун_____________ позив на број ____________
-износ _____________ дин. на рачун_____________ позив на број ____________
-износ _____________ дин. на рачун_____________ позив на број ____________
(Напомена: зависно од броја одобрених рата поновити исти текст)
Члан 3.
Порески обвезник је дужан да за време за које је одложено плаћање
пореског дуга обрачунава и плаћа камату за доспелу рату од дана усаглашавања дуга
(_____ 200 __ године) до дана плаћања рате, у смислу члана 76. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији ( у даљем тексту: Закон), по стопи једнакој годишњој
есконтној стопи централне емисионе банке – Народне банке Србије увећане за 15
процентних поена, применом комфорне методе обрачуна.
Члан 4.
Ако се порески обвезник не придржава рокова за уплату одложеног пореског дуга
из члана 2. овог споразума, исти ће бити поништен решењем Пореске управе сходно
одредби члана 74. став 5. Закона, а неплаћени порески дуг наплатиће се из датог средства
обезбеђења наплате без доношења посебног решења о принудној наплати, већ по
достављању обавештења пореском обвезнику о приступању принудној наплати из датог
средства обезбеђења наплате у складу са законом, у смислу члана 74. став 6. Закона.
Уколико неплаћени порески дуг не буде у целости наплаћен из средства
обезбеђења наплате, остатак пореског дуга биће наплаћен у поступку принудне наплате из
предмета принудне наплате прописаних чланом 84. став 1. Закона.
Члан 5.
Споразум ступа на снагу даном потписивања од стране последњег
потписника споразума.
Члан 6.
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Споразум је састављен у 4 (четири) примерка – по два за сваког потписника
споразума.
1. ЗА МФ – ПОРЕСКУ УПРАВУ –
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР/ЦВПО,
ДИРЕКТОР,
___________________________

2. ЗА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА,

__________________________

