На основу члана 25. став 4. Закона о порезу на додату вредност („Службени
гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07 и 93/12),
Министар финансија и привреде доноси
ПРАВИЛНИК
о утврђивању појединих добара и услуга из члана 25.
Закона о порезу на додату вредност
(„Службени гласник РС“, број 120/12)
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује шта се сматра добрима, односно услугама из
члана 25. став 2. тач. 3), 7), 11), 12), 13), 14), 15) и 18) Закона о порезу на додату вредност
(„Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07 и 93/12 – у даљем
тексту: Закон).
Члан 2.
Објектима, у смислу члана 25. став 2. тачка 3) Закона, сматрају се грађевине
спојене са тлом, које представљају физичку, функционалну, техничко-технолошку или
биотехничку целину, у свим степенима изграђености, којe као таквe могу бити предмет
преноса права располагања, и то:
1) стамбени објекти (зграде које су у потпуности намењене становању, као и зграде
које су делом намењене становању, а делом у друге сврхе, у делу који је намењен
становању);
2) друге врсте објеката (пословне зграде, саобраћајни, водопривредни и енергетски
објекти, објекти инфраструктуре електронских комуникација – кабловска канализација,
објекти комуналне инфраструктуре, индустријски, пољопривредни и други привредни
објекти, објекти спорта и рекреације, гробља, склоништа и др.).
Економски дељивим целинама у оквиру објеката сматрају се делови објеката који
се испоручују као посебне целине (станови, пословни простори, гараже, гаражна места и
др.).
Члан 3.
Новоизграђеним грађевинским објектима, у смислу члана 25. став 2. тачка 3)
Закона, сматрају се објекти из члана 2. став 1. овог правилника чија је изградња, односно
доградња започета:
1) до 31. децембра 2004. године, а настављена од 1. јануара 2005. године, у делу
који је изграђен, односно дограђен од 1. јануара 2005. године;
2) од 1. јануара 2005. године.

Економски дељивим целинама у оквиру новоизграђених грађевинских објеката
сматрају се делови тих објеката који се испоручују као посебне целине (станови, пословни
простори, гараже, гаражна места и др.).
У случају промета новоизграђеног грађевинског објекта, односно економски
дељиве целине у оквиру тог објекта, када се само промет дела тог објекта опорезује ПДВ
као први пренос права располагања, обвезник ПДВ утврђује проценат вредности објекта
који се опорезује ПДВ (у даљем тексту: проценат вредности објекта).
Проценат вредности објекта представља проценат који је једнак разлици од 100% и
процента учешћа вредности објекта на дан 31. децембра 2004. године, односно на дан
стицања незавршеног новоизграђеног грађевинског објекта у укупној вредности објекта у
моменту преноса права располагања.
Основица за обрачунавање ПДВ за први пренос права располагања на делу објекта
из става 3. овог члана утврђује се применом процента вредности објекта на укупан износ
накнаде за промет тог објекта, уз одбитак ПДВ.
Члан 4.
Услугама, у смислу члана 25. став 2. тачка 7) Закона, сматрају се превентивне,
дијагностичко-терапијске и рехабилитационе услуге које пружају домови здравља,
болнице, заводи, заводи за јавно здравље, клинике, институти, клиничко-болнички центри
и клинички центри, у складу са прописима који уређују здравствену заштиту,
регистроване за обављање тих делатности, као и смештај, нега и исхрана болесника у тим
установама, независно од тога да ли су ове установе усмерене ка остваривању добити.
Превентивним услугама из става 1. овог члана сматрају се услуге које имају за циљ
спречавање неповољног здравственог стања.
Дијагностичко-терапијским услугама из става 1. овог члана сматрају се услуге
успостављања дијагнозе у циљу одређивања терапије, успостављања дијагнозе,
одређивања и спровођења терапије.
Рехабилитационим услугама из става 1. овог члана сматрају се услуге које имају за
циљ делимично или потпуно враћање изгубљене функције људског тела.
Члан 5.
Услугама, у смислу члана 25. став 2. тачка 11) Закона, сматрају се услуге које
пружају установе социјалне заштите: центри за социјални рад, установе за смештај
корисника и установе за дневни боравак и помоћ у кући, у складу са прописима који
уређују социјалну заштиту и социјалну сигурност грађана, регистроване за обављање тих
делатности, независно од тога да ли су ове установе усмерене ка остваривању добити.
Добрима, односно услугама чији је промет непосредно повезан са услугама из
става 1. овог члана сматрају се нарочито лекови, храна, пиће, услуге прања и чишћења.

Непосредна повезаност између услуга из става 1. и добара и услуга из става 2. овог
члана постоји само у случају када испоруку добара, односно пружање услуга врши исто
лице.

Члан 6.
Услугама, у смислу члана 25. став 2. тачка 12) Закона, сматрају се услуге смештаја
и исхране ученика и студената у школским и студентским домовима или сличним
установама, регистрованим за обављање тих делатности, независно од тога да ли су ове
установе усмерене ка остваривању добити.
Члан 7.
Услугама, у смислу члана 25. став 2. тачка 13) Закона, сматрају се услуге
образовања (предшколског, основног, средњег, вишег и високог) и професионалне
преквалификације, које пружају лица регистрована за обављање тих делатности у складу
са прописима који уређују ту област, независно од тога да ли су ова лица усмерена ка
остваривању добити.
Професионалном преквалификацијом из става 1. овог члана сматрају се додатно
образовање и обука који се врше у складу са законом којим се уређују запошљавање и
осигурање за случај незапослености.
Добрима, односно услугама чији је промет непосредно повезан са услугама из
става 1. овог члана сматрају се нарочито уџбеници, храна, пиће и продужени боравак деце.
Непосредна повезаност између услуга из ст. 1. и 2. и добара и услуга из става 3.
овог члана постоји само у случају када испоруку добара, односно пружање услуга врши
исто лице.
Члан 8.
Услугама, у смислу члана 25. став 2. тачка 14) Закона, сматрају се услуге из
области позоришне и музичке делатности, делатности музеја, галерија, архива, заштите
културних добара, заштите историјских споменика, библиотека, ботаничких башти и
зоолошких вртова, које пружају лица регистрована за обављање тих делатности, а чија
делатност није усмерена ка остваривању добити.
Члан 9.
Услугама, у смислу члана 25. став 2. тачка 15) Закона, сматрају се услуге
систематског стваралачког рада који се предузима ради откривања нових знања, с циљем
подизања општег цивилизацијског нивоа друштва и коришћења тих знања у свим
областима друштвеног развоја, које врше лица чија делатност није усмерена ка
остваривању добити, а која су регистрована за ту делатност.

Члан 10.
Услугама, у смислу члана 25. став 2. тачка 18) Закона, сматрају се услуге
приређивања игара на срећу у складу са прописима који уређују игре на срећу.

Члан 11.
Утврђивање непосредне повезаности у смислу члана 5. став 3.
и члана 7. став 4. овог правилника сходно се примењује и на друга добра и услуге чији је
промет у смислу члана 25. став 2. Закона ослобођен плаћања ПДВ без права на одбитак
претходног пореза.
Члан 12.
Лицем чија делатност није усмерена ка остваривању добити, у смислу овог
правилника и члана 25. став 2. Закона, сматра се лице које је основано од стране
Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, односно чији
је власник Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе у
потпуности или у већинским делу.
Члан 13.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о
утврђивању новоизграђених грађевинских објеката и економски дељивих целина у оквиру
тих објеката чији је први пренос права располагања предмет опорезивања ПДВ
(„Службени гласник РС”, број 105/04).
Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2013. године.

