
 
 

 
 
 На основу члана 27а став 4. Закона о порезима на употребу, држање и 
ношење добара („Службени гласник РС”, бр. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06 и 
118/07), 
 
 Влада објављује 
 
 

УСКЛАЂЕНЕ ДИНАРСКЕ ИЗНОСЕ 
ПОРЕЗА НА УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ДОБАРА 

 
 
 1. Динарски износи пореза на употребу, држање и ношење добара 
прописани Законом о порезима на употребу, држање и ношење добара („Службени 
гласник РС”, бр. 26/01, 80/02,  43/04, 132/04, 112/05, 114/06 и 118/07), за плаћање пореза за 
2009. годину, усклађују се стопом раста цена на мало за период од 1. децембра 2007. до 30. 
новембра 2008. године, према подацима Републичког завода за статистику, тако да гласе: 
 

 усклађени износи 
пореза у динарима 

 1) у члану 4. став 1: 
 - порез из тачке 1. подтачка 1) 820
 - порез из тачке 1. подтачка 2) 1.650
 - порез из тачке 1. подтачка 3) 3.630
 - порез из тачке 1. подтачка 4) 6.600
 - порез из тачке 1. подтачка 5) 24.730
 - порез из тачке 1. подтачка 6) 49.470
 - порез из тачке 1. подтачка 7) 65.960
 - порез из тачке 1а подтачка 1) 4.950
 - порез из тачке 1а подтачка 2) 8.240
 - порез из тачке 1а подтачка 3) 13.190
 - порез из тачке 1а подтачка 4) 19.790
 - порез из тачке 1а подтачка 5) 32.980
 - порез из тачке 1а подтачка 6) 57.710
 - порез из тачке 1а подтачка 7) 82.440
 - порез из тачке 2. подтачка 1) 990
 - порез из тачке 2. подтачка 2) 1.650
 - порез из тачке 2. подтачка 3) 1.980
 - порез из тачке 2. подтачка 4) 3.960
 - порез из тачке 2. подтачка 5) 9.890
 - порез из тачке 2. подтачка 6) 24.730
 
 2) у члану 15. став 1: 



 - порез из тачке 8. подтачка 1) 108.830
 - порез из тачке 8. подтачка 2) 163.240
 - порез из тачке 8. подтачка 3) 227.540
 - порез из тачке 8. подтачка 4) 346.260
 - порез из тачке 8. подтачка 5) 494.660
 - порез из тачке 9. подтачка б) 3.710
 
 3) у члану 19. став 1: 
 - порез из тачке 1. подтачка 1) 494.660
 - порез из тачке 1. подтачка 2) 989.330
 - порез из тачке 1. подтачка 3) 1.236.660
 - порез из тачке 1. подтачка 4) 1.483.990
 - порез из тачке 2. подтачка 1) 296.800
 - порез из тачке 2. подтачка 2) 494.660
 
 4) у члану 24. став 1: 
 - порез из тачке 1) 8.240
 - порез из тачке 2) 3.300
     у ставу 2: 
 - порез из тачке 1) 2.230
 - порез из тачке 2) 11.130
 

 
 
 2. Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање и ношење добара 
из тачке 1. примењиваће се од 1. јануара 2009. године. 
 
 3. Усклађене динарске износе пореза на употребу, држање и ношење добара 
објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
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