
 На основу члана члана 32. став 6. Закона о порезу на додату вредност 
(«Службени гласник РС», бр. 84/04 , 86/04 и 61/05), 

Министар финансија доноси 
 

П Р А В И Л Н И К 
 

О УТВРЂИВАЊУ ОПРЕМЕ И ОБЈЕКАТА ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И О 
НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ИСПРАВКЕ ОДБИТКА ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА ЗА 

ОПРЕМУ И ОБЈЕКТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

(Објављено у «Службеном гласнику Републике Србије»,  број 67/2005 од 29. јула 
2005. године) 

 
Члан 1. 

 
Овим правилником утврђује се шта се сматра опремом и објектима за 

вршење делатности и уређује начин спровођења исправке одбитка претходног 
пореза за опрему и објекте за вршење делатности. 
 

Члан 2. 
 

Опрема за вршење делатности, у смислу Закона о порезу на додату вредност 
(«Службени гласник РС», бр. 84/04, 86/04 и 61/05 – у даљем тексту: Закон), јесте 
добро појединачне вредности најмање 500.000 динара, без ПДВ, које има карактер 
опреме, чији је век употребе дужи од једне године, а које се користи или ће се 
користити за вршење делатности. 

Објекти за вршење делатности, у смислу Закона, јесу објекти из закона 
којим се уређује планирање и изградња, економски дељиве целине у оквиру тих 
објеката, а који се користе или ће се користити за вршење делатности. 
  

Члан 3. 
 

Исправка одбитка претходног пореза врши се у пореском периоду у којем је 
настала измена услова који су важили за остваривање права на одбитак претходног 
пореза при набавци или производњи опреме, односно објеката за вршење 
делатности. 

Календарски месец у којем је настала измена услова за коришћење пореског 
одбитка додаје се периоду у којем је обвезник испуњавао услове за остваривање 
права на одбитак претходног пореза. 

Износ исправљеног одбитка претходног пореза утврђује се по следећој 
формули: 
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коме стицалац опреме, односно објеката за вршење делатности испуњава услове за 
остваривање права на одбитак претходног пореза, рачунаће се и периоди у којима 
су преносиоци опреме, односно објеката испуњавали услове за остваривање 
поменутог права. 

Износ исправљеног одбитка претходног пореза обвезник је дужан да искаже 
као дуговани ПДВ у пореској пријави, у пореском периоду у којем је настала 
измена услова који су важили за остваривање права на одбитак претходног пореза 
при набавци или производњи опреме, односно објеката за вршење делатности. 
 

Члан 4. 
 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о 
утврђивању опреме и објеката за вршење делатности и о начину утврђивања 
сразмерног пореског одбитка и спровођења исправке одбитка претходног пореза за 
опрему и објекте за вршење делатности («Службени гласник Републике Србије», 
број 94/2004), осим члана 2. који престаје да важи 1. октобра 2005. године. 
 

Члан 5. 
 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
''Службеном гласнику Републике Србије''. 
  
 
 
 
 


	Код утврђивања дужине периода из члана 32. став 2. Закона, у

