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НОВИ САД 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 21. 

децембра 2000. године утврдила је ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О АКЦИЗАМА И ПОРЕЗУ НА ПРОМЕТ, који вам у прилогу 

достављамо, ради разматрања и одлучивања. 

Поводом утврђеног Предлога закона Скупштина Аутономне 

Покрајине Војводине одредила је за представнике НЕНАДА ЧАНКА, 

председника Скупштине АП Војводине и ГОРДАНУ ЧОМИп, 

потпредседника Скупштине АП Војводине. 

Прилог: 1. 
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ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ДОПУНАМА ЗАКОНА О АКЦИЗАМА 

И ПОРЕЗУ НА ПРОМЕТ 

Члан 1. 

у Закону о акцизама и порезу на промет ("Службени гласник РС", 

број 43/94, 53/95, 26/96, 55/96, 1/97, 60/97, 42/98, 33/99, 48/99 и 54/99) У члану 

32. став 1. у тачки 19. на крају текста брише се тачка - зарез и додају речи: 

" и резервне делове за ту механизацију, уређаје, опрему и делове;". 

у истом ставу иза тачке 19. додаје се нова тачка 19.а која гласи: 

"семе и садни материјал , средства за заштиту биља и вештачка 

ђубрива;". 

Члан 2. 

Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

"Службеном гласнику Републике Србије". 



О-БРАЗЛОЖЕЊЕ 

УСТАВНИ ОСНОВ 

Уставни основ за доношење Закона садржан је у члану 72. тачка 4. 
Устава Републике Србије, где је утврђено да Република Србија уређује и 
обезбеђује финансијски систем. 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

Члан ом 32. Закона о акцизама и порезу на промет, не плаћа се 
порез на промет пољопривредне механизације, уређаја и друге опреме и 

делова пољопривредне механизације који служе за обраду земљи шта. Влада 
Републике Србије је, сходно овлашћењу из члана 32. став 6. Закона, уредбом 
утврдила шта се сматра пољопривредном механизацијом, уређајима и 

деловима пољопривредне механизације који служе за обраду земљишта 
(Уредба о одређивању пољопривредне механизације, уређаја и друге опреме 
и делова пољопривредне механизације који служе за обраду земљишта на 
које се не плаћа порез на промет производа - "Службени гласник РС" број 
54/95 и 55/96). Овим нису обухваћени резервни делови за ту механизацију, 
уређаје, опрему и делове пољопривредне механизације. Правна лица у 

области пољопривредне производње, као лица која су регистрована и 
обављају производну делатност, не плаћају порез на промет тих резервних 

делова, с обзиром на то да се ради о репродукционом материјалу те се 
њихова продаја, у смислу члана 22. Закона, не сматра прометом. 

Земљорадници, приликом њихове куповине плаћају порез на промет, пошто 

нигде нису регистровани за обављање делатности и не могу испунити 
законом прописане услове, као правна лица: да дају пореску изјаву да 

купљена роба служи за даљу репродукцију и да плаћање изврше 
безготовински - са жиро рачуна. 

Усвајањем предложених измена (члан 1. став 1. Предлога закона) 
довели би се у равноправан положај земљорадници и предузећа у области 
пољопривредне производње. Ово је неопходно извршити и због изузетно 
неповољних и неусклађених паритета примарних пољопривредних производа 

и пољопривредне технике у целини. 

Из истих разлога предлаже се да се порез на промет не плаћа и за 

семе и садни материјал, средства за заштиту биља и вештачка ђубрива 
(члан 1. став 2. Предлога закона). 

ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

За спровођење овог закона нису потребна посебна финансијска 

средства. 
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