
 

                                                                                                                         

 На основу члана 167. став 3. Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03,  

55/04, 61/05,  85/05 - др. закон, 62/06- др. закон 61/07, 20/09, 72/09- др. закон, 53/10, 

101/11, 2/12 – исправка и 93/12), 

 

 Директор Пореске управе доноси, 

 

УПУТСТВО  

О ПОСТУПАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ  

У ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА ПРАВА НА РЕФУНДАЦИЈУ ПДВ ЗА 

КУПОВИНУ ПРВОГ СТАНА И РЕФУНДАЦИЈУ ПДВ ЗА КУПОВИНУ ХРАНЕ И 

ОПРЕМЕ ЗА БЕБЕ 

 

Увод 

 

 Овим упутством се прописује једнообразно поступање организационих јединица 

Пореске управе (у даљем тексту ОЈ ПУ) у поступку пријема захтева за рефундацију 

ПДВ купца првог стана, односно купца хране и опреме за бебе као и поступак контроле 

испуњености услова и утврђивања права на рефундацију ПДВ за куповину првог стана 

(у даљем тексту: право на рефундацију за куповину првог стана) односно за куповину 

хране и опреме за бебе (у даљем тексту: право на рефундацију за бебе). 

 У поступку за утврђивање права на рефундацију за куповину првог стана, 

односно куповину хране и опреме за бебе примењују се: 

- Закон о  порезу на додату вредност (''Сл.гласник РС'', бр.84/04, 86/04 – исправка, 

61/05, 61/07 и 93/12), 

- Закон о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 

80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03,  55/04, 61/05,  85/05 - др. закон, 

62/06- др. закон 61/07, 20/09, 72/09- др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка и 

93/12), 

- Закон о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Сл. 

гласник РС, '' бр.30/10), 

- Закон о порезима на имовину (''Сл. гласник РС '', бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 

61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11  и 57/12 – Одлука УС),  

- Правилник о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и 

поступку рефакције и рефундације ПДВ (''Сл. гласник РС '', бр. 107/04, 65/05, 

63/07, 107/12 и 120/12). 

 

А. РЕФУНДАЦИЈА ПДВ ЗА КУПОВИНУ ПРВОГ СТАНА 

 

А.I. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕФУНДАЦИЈУ ПДВ ЗА 

КУПОВИНУ ПРВОГ СТАНА 
 

 Право на рефундацију ПДВ за куповину првог стана уређено је одредбама члана 

56а Закона о порезу на додату вредност (''Сл.гласник РС'', бр.84/04, 86/04 – исправка, 

61/05, 61/07 и 93/12 – у даљем тексту: Закон о ПДВ). 

 Сходно одредби члана 56а став 1. Закона о ПДВ право на рефундацију ПДВ за 

куповину првог стана, на основу поднетог захтева, има физичко лице – пунолетни 

држављанин Републике Србије ( у даљем тексту: Република), са пребивалиштем на 

територији Републике, који купује први стан (у даљем тексту: купац првог стана). 
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 Одредбом члана 56а став 2. Закона о ПДВ је прописано да купац првог стана 

може да оствари рефундацију ПДВ из става 1. члан 56а Закона о ПДВ, под следећим 

условима: 

1) да од 01. 07. 2006. године до дана овере уговора о купопродаји на 

основу којег стиче први стан није имао у својини, односно сусвојини 

стан на територији Републике, 

2) да је уговорена цена стана са ПДВ у потпуности исплаћена продавцу 

уплатом на текући рачун продавца.  

 Изузетно, код куповине првог стана под непрофитним условима од јединице 

локалне самоуправе или непрофитне стамбене организације основане од стране 

јединице локалне самоуправе за реализацију активности уређених прописима из 

области социјалног становања, рефундација ПДВ купцу првог стана може да се 

оствари под условом да је на име уговорене цене стана исплаћен износ који није 

мањи од износа ПДВ обрачунатог за први пренос права располагања на стану, на 

текући рачун продавца (члан 56а став 3. Закона). 

 Дакле, на дан овере уговора о купопродаји стана, подносилац захтева - 

физичко лице, треба да испуњава следеће услове, који су кумулативни: 

- да је  пунолетан; 

- да има пребивалиште на територији Републике Србије; 

- да је држављанин Републике Србије;  

- да од 01. 07. 2006. године до дана овере уговора о купопродаји на основу 

којег стиче први стан није имао у својини, односно сусвојини стан на 

територији Републике.  

 На дан подношења захтева за рефундацију ПДВ мора да буде испуњен 

следећи услов: 

- да је уговорена цена стана  са ПДВ у потпуности исплаћена продавцу 

уплатом на текући рачун продавца, односно, изузетно код куповине првог 

стана под непрофитним условима од јединице локалне самоуправе или 

непрофитне стамбене организације основане од стране јединице локалне 

самоуправе, да је на име уговорене цене стана исплаћен износ који није 

мањи од износа ПДВ обрачунатог за први пренос права располагања на 

стану, на текући рачун продавца. 

 

А. II ОБИМ ПРАВА НА РЕФУНДАЦИЈУ ПДВ КУПЦУ ПРВОГ СТАНА 
 

 Право на рефундацију ПДВ за куповину првог стана може се остварити за стан 

чија површина за купца првог стана износи до 40м2, а за чланове његовог 

породичног домаћинства до 15м2 по сваком члану који није имао у својини, односно 

сусвојини стан на територији Републике у периоду од 01.07.2006. године до дана овере 

уговора о купопродаји на основу којег стиче први стан, а за власнички удео на стану 

до површине сразмерне власничком уделу у односу на површину до 40м2, односно 

до 15м2 ( члан 56а став 4. Закона о ПДВ). 

 Ако купац првог стана купује стан површине која је већа од површине за коју у 

складу са  ставом 4. члана 56а Закона о ПДВ има право на рефундацију ПДВ, право на 

рефундацију ПДВ може да оствари до износа који одговара површини стана из става 4. 

члана 56а Закона о ПДВ ( члан 56а став 5. Закона о ПДВ). 

 Породичним домаћинством купца првог стана,  у смислу члана 56а став 6. 

Закона о ПДВ, сматра се заједница живота, привређивања и трошења прихода 

купца првог стана, његовог супружника, купчеве деце, купчевих усвојеника, деце 

његовог супружника, усвојеника његовог супружника, купчевих родитеља, 

његових усвојитеља, родитеља његовог супружника, усвојитеља купчевог 

супружника, са истим пребивалиштем као купац првог стана. 
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 A. III КО НЕМА ПРАВО НА РЕФУНДАЦИЈУ ПДВ ЗА КУПОВИНУ 

ПРВОГ СТАНА 
  

 Према одредби члана 56а став 7. Закона о ПДВ право на рефундацију ПДВ из 

става 1. члана 56а Закона о ПДВ нема: 

1) купац стана који је остварио рефундацију ПДВ по основу куповине првог 

стана, 

2) члан породичног домаћинства купца првог стана за којег је купац првог 

стана остварио рефундацију ПДВ, у случају кад тај члан домаћинства 

купује први стан, 

3) купац стана који је стекао први стан без обавезе продавца да за промет 

тог стана плати порез на пренос апсолутних права по основу куповине 

првог стана у складу са законом којим се уређује порез на имовину, 

4) члан породичног домаћинства купца стана који је стекао први стан без 

обавезе продавца да за промет тог стана плати порез на пренос 

апсолутних права по основу куповине првог стана у складу са законом 

којим се уређује порез на имовину, а за кога је остварено то пореско 

ослобођење. 

 

А.IV НАЧИН РЕФУНДАЦИЈЕ ПДВ 

 Начин и поступак рефундације ПДВ купцу првог стана уређен је одредбама 

члана 10а Правилника о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и 

поступку рефакције и рефундације ПДВ (''Сл. гласник РС'', БР. 107/04, 65/05, 63/07 и  

107/12  - у даљем тексту: Правилник). 

 Право на рефундацију ПДВ купац првог стана остварује подношењем писменог 

захтев надлежној организационој јединици Пореске управе (прилог бр. 1. Захтев за 

рефундацију ПДВ по основу куповине првог стана – образац РФН). 

 Захтев се подноси на Обрасцу РФН – Захтев купца првог стана за рефундацију. 

 За сврху остваривања права на рефундацију ПДВ купац првог стана који купује 

први стан само за себе, надлежној ОЈ ПУ, уз захтев на Обрасцу РФН, доставља: 

1) извод из матичне књиге рођених;   

2) уверење о држављанству;   

3) доказ о пребивалишту (оверена фотокопија личне карте или потврда о 

пребивалишту);   

4) оверену копију уговора о купопродаји стана;   

5) рачун или други документ који служи као рачун о купопродаји стана у којем 

је исказан ПДВ; 

6) доказ да је уговорена цена стана са ПДВ у потпуности исплаћена уплатом на 

текући рачун продавца, односно доказ да је на име уговорене цене стана са 

ПДВ исплаћен износ који није мањи од износа ПДВ обрачунатог за први 

пренос права располагања на стану уплатом на текући рачун продавца у 

случају куповине стана под непрофитним условима из члана 56а став 3. 

Закона.   

7) изјава купца стана да купује први стан. 

  

 Оверена изјава купца да купује први стан даје се на Обрасцу ИКПС ПДВ  - 

Изјава купца стана да купује први стан. 
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 Ако купац првог стана захтева рефундацију ПДВ и по основу члана, односно 

чланова његовог породичног домаћинства, поред напред наведених докумената, 

доставља и следећа:  

1) извод из матичне књиге венчаних – ако се право на рефундацију ПДВ остварује 

и за  купчевог супружника; 

2) доказ о сродству ако се право на рефундацију остварује за купчеве родитеље, 

његове усвојитеље, родитеље његовог супружника, усвојитеље купчевог 

супружника као и да исти чине чланове породичног домаћинства; 

3) извод из матичне књиге рођених  за одређеног члана домаћинства - ако се право 

на рефундацију ПДВ остварује и за купчево дете, за дете купчевог супружника; 

4) оверену копију одлуке надлежног органа о усвојењу – ако се право на 

рефундацију ПДВ остварује и за купчевог усвојеника, усвојеника његовог 

супружника, купчевих усвојитеља, усвојитеља купчевог супружника; 

5) оверену фотокопију личне карте или потврде о пребивалишту за члана 

породичног домаћинства, као доказ да одређени члан породичног домаћинства 

има исто пребивалиште као купац првог стана, на дан овере уговора (члан 56а 

став 8).  

 

   
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ПДВ 

 

 Рок за подношење захтева за рефундацију ПДВ није преклузиван. 

 Напред наведено значи да може поднети захтев за рефундацију ПДВ по 

испуњењу свих услова који су прописани Законом и подзаконским актом. 

 Захтев се може и поново поднети, уколико је претходно био одбачен због 

недостатка неког доказа, неиспуњења услова у погледу плаћања уговорене цене са ПДВ 

у целости. 

 

ПОСТУПАЊЕ ОЈ ПУ 

 

 ОЈ ПУ су дужне да на видном месту: 

1) истакну списак доказа које је потребно доставити уз захтев купца првог стана за 

рефундацију ПДВ; 

2) означе место за пријем захтева за рефундацију; 
   
 

А.V ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ПДВ 
 

 Пријем поднетих захтева за рефундацију купца првог стана врши надлежна ОЈ 

ПУ. 

 Надлежност ОЈ ПУ за пријем захтева за рефундацију ПДВ утврђује се према ОЈ 

ПУ која је надлежна за пријем евиденционе пријаве обвезника ПДВ – продавца стана (у 

даљем тексту: надлежна ОЈ ПУ). 

 Уколико је први стан купљен од продавца за кога је Центар за велике пореске 

обвезнике надлежан за пријем евиденционе пријаве обвезника ПДВ, надлежност за 

пријем захтева за рефундацију утврђује се према ОЈ ПУ на чијој територији продавац 

има седиште. 

  Захтев за рефундацију ПДВ по основу куповине првог стана са пратећим 

прилозима се може предати лично у писарници надлежне организационој јединице 

Пореске управе или путем поште. 

 Купац првог стана који купује стан од два физичка лица, а од којих је једно лице 

обвезник ПДВ, у циљу остваривања права на рефундацију ПДВ, подноси надлежном 

пореском органу Образац РФН - Захтев купца првог стана за рефундацију ПДВ, за 
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идеални део стана који одговара продавцу - обвезнику ПДВ. Купац првог стана нема 

право на рефундацију ПДВ за идеални део стана чији је први пренос права располагања 

извршило лице које није обвезник ПДВ.  За идеални део стана који подлеже обрачуну 

пореза на пренос апсолутних права може се поднети захтев за ослобађање плаћања 

пореза на пренос апсолутних права по основу куповине првог стана у складу са чланом 

31а Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС‟, број 26/2001,  „Сл. лист СРЈ‟ број 

42/2002 - УС, „Сл. гласник РС‟ број 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 61/2007, 

5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 i 57/2012 – одлука УС). 

 Приликом пријема проверава се: 

1) надлежност ОЈ ПУ; 

2) комплетност достављених доказа; 

 Ако ОЈ ПУ којој је поднет захтев за рефундацију на шалтеру или писарници, 

није надлежна за поступање по захтеву, овлашћени радник упозорава подносиоца да ОЈ 

ПУ није надлежна и упућује да захтев преда надлежној ОЈ ПУ. Уколико подносилац и 

даље инсистира на пријему захтева, овлашћени службеник врши пријем истог и захтев 

са поднетом документацијом без одлагања доставља надлежној ОЈ ПУ, и о томе 

писмено обавештава подносиоца захтева– члан 56. став 3. Закона о општем управном 

поступку (''Сл. лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Сл. гласник РС, '' бр.30/10 -  у даљем 

тексту: ЗУП). 

 Ако се у поступку проверавања документације утврди да поднети захтев садржи 

неки формални недостатак који спречава поступање по захтеву, или уз захтев није 

достављена потребна документација надлежна ОЈ ПУ ће позвати подносиоца захтева да 

у одређеном року  уреди поднети захтев, или достави тачно одређену 

документацију.Такође, упозорова подносиоца захтева да ће, закључком, одбацити 

захтев као да није поднет, ако у накнадно датом року не отклони недостатке. 

 Против  закључка о одбацивању захтева дозвољена је посебна жалба, сходно 

члану 58. ЗУП-а. 

По захтевима који су поднети након ступања на снагу Закона о изменама и 

допунама, који се односе на куповину првог стана под непрофитним условима од 

јединице локалне самоуправе или непрофитне стамбене организације основане од 

стране јединице локалне самоуправе за реализацију активности уређених прописима из 

области социјалног становања, по купопродајним уговорима који су закључени пре 

ступања на снагу Закона о изменама и допунама, по којима је претходно већ 

подношен захтев за рефундацију ПДВ, о којима се надлежна ОЈ ПУ већ изјаснила 

доношењем управног акта, због неиспуњавања услова прописаних Законом о 

ПДВ («Сл. гласник РС», бр. 84/04 ... 61/07), надлежна ОЈ одлучује на основу новог 

захтева и у складу са Законом о изменама и допунама. Дакле, ако купац 

непрофитног стана испуњава услове прописане чаном 56а Закона о ПДВ («Сл. гласник 

РС», бр.84/04,...93/12) - да је пунолетни држављанин Републике Србије, да има 

пребивалиште на територији Републике, да од 1. 07. 2006. године до дана овере 

уговора о купопродаји на основу којег стиче први стан није имао у својини, односно 

сусвојини стан на територији Републике, као и да је на име уговорене цене стана са 

ПДВ исплаћен износ који није мањи од износа ПДВ обрачунатог за први пренос права 

располагања на стану, на текући рачун продавца, остварује право на рефундацију ПДВ. 

 Примљени захтеви за рефундацију достављају се инспектору канцеларијске 

контроле ради спровођења контроле испуњености услова за остваривање права на 

рефундацију ПДВ и утврђивања износа ПДВ за рефундацију. 

 

 

 

 

 

http://217.26.209.5/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df29609%26action%3Dpropis%26path%3D02960901.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3DZakon+o+porezima+na+imovinu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
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КОНТРОЛА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА 

РЕФУНДАЦИЈУ ПДВ КУПЦУ ПРВОГ СТАНА 

 

 

Контрола испуњености услова о држављанству РС 

 

 Увидом у уверење о држављанству инспектор проверава да ли је физичко лице- 

подносилац захтева за рефундацију ПДВ, држављанин РС. У том смислу проверава 

датум стицања држављанства РС. У погледу држављанства битне чињенице су да је 

држављанство стечено пре овере купопродајног уговора. 

 Ако је купац првог стана држављанин више држава, а у моменту подношења 

захтева има пријављено пребивалиште на територији РС, може остварити право на 

рефундацију.  

 Ако је купац првог стана држављанство Републике Србије, стекао пореклом, па 

је обновио упис чињенице држављанства, из разлога уништења матичних књига,  

статус држављанства има од рођења а обнова уписа не утиче на статус држављанства 

купца првог стана (ММФ бр.  413-00-02378/2009-04 од 27.11.2009. године); 

 

Контрола испуњености услова о пребивалишту на територији РС 

 

 Увидом у фотокопију личне карте или потврду о пребивалишту, инспектор 

проверава да ли подносилац захтева има пребивалиште на територији РС пре овере 

купопродајног уговора. 

 Ако подносилац у моменту овере уговора о купопродаји, поред пребивалишта у 

Републици има пријављено боравиште у иностранству може остварити право на 

рефундацију ПДВ.  

 

Контрола испуњености услова у погледу пунолетства 

 

 Увидом у извод из матичне књиге рођених, односно датум овере уговора о 

купопродаји, инспектор проверава да ли је купац првог стана пунолетан у моменту 

овере уговора о купопродаји. 

 Ако у моменту овере уговора о купопродаји на основу којег стиче стан није био 

пунолетан, држављанин РС нема права на рефундацију ПДВ ( ММФ бр. 413-00-

2831/2009-04 од 08.02.2010); 

 Не може се признати право на рефундацију ПДВ ако је малолетно лице, у чије 

име и за чији рачун уговор закључује родитељ тог лица као законски заступник ( ММФ 

бр. 413-00-01844/2008-04 од 14.10.2008. године); 

 

Контрола испуњености услова у погледу својине, односно сусвојине на стану пре 

1.07.2006. године 

 

 Инспектор проверава да купац од 01.07.2006. године до дана овере уговора о 

купопродаји на основу кога стиче први стан није имао у својини, односно сусвојини 

стан на територији Републике Србије. Уколико се утврди да купац првог стана има 

својину или сусвојину на стану, исти не може остварити право на рефундацију ПДВ, а 

начин стицања истог није од утицаја на другачије решавање права на рефундацију 

ПДВ. 

 Становима се, у смислу члана 10а став 2. Правилника, сматрају стамбени 

објекти, економски дељиве целине у оквиру тих објеката, као и власнички удели 

на тим добрима (у даљем тексту: стан). 
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 Станом се, у смислу члана 3. Закона о становању («Сл. гласник РС», бр. 

50/92,...99/11), сматра једна или више просторија намењених и подобних за становање 

које, по правилу, чине једну грађевинску целину и имају засебан улаз. 

 Надлежна ОЈ ПУ поред дате изјаве купца првог стана, службеним путем 

прибавља доказ од органа јединице локалне самоуправе надлежног за утврђивање 

пореза на имовину на територији на којој  купац првог стана и чланови његовог 

породичног домаћинства за које купује први стан има или је имао пребивалиште, да ли 

се купац првог стана или његови чланови за које купује први стан воде у евиденцији 

обвезника пореза на имовину. Ове доказе може поднети и сам подносилац захтева за 

рефундацију ПДВ за куповину првог стана. Очекује се и успостављање системске 

размене података о имовини физичких лица у наредном периоду, а што би омогућило 

увид у податке локалне самоуправе у оквиру информатичке подршке ОЈ ПУ и 

олакшало контролу својине, односно сусвојине на стану. 

 

            Купац може остварити право на рефундацију ПДВ и поред чињенице да  

супружник купца има на своје име укњижену имовину (стан или кућу) стечену током 

брачне заједнице (ММФ бр. 430-03-00018/2008-04 од 22.02.2008. године). У том случају 

не може да оствари право на рефундацију ПДВ за члана домаћинства које је уписано 

као власник стана. 

 Ако купац првог стана оствари право на новчану надокнаду по основу нужног 

наследног дела од супружника, као и новчану надокнаду по основу заједничког 

стицања у браку са оставиоцем, при чему нужном наследнику ни једним актом није 

утврђено право својине, односно сусвојине на породично стамбеној згради сматра се да 

тај наследник није имао својину, односно сусвојину на породичној стамбеној, па исти 

уз испуњење осталих прописаних услова, може да оствари право на рефундацију ПДВ 

по основу куповине првог стана (ММФ бр. 413-00-2263/2008-04 од 27.01.2010. године); 

 Ако купац првог стана наследи кућу након овере купопродајног уговора о 

куповини првог стана, може да оствари право на рефундацију ПДВ (ММФ  бр. 430-03-

00155/2008-04 од 19.06.2008. године);  

 Ако је у периоду од 01. јула 2006. године до дана овере уговора  о купопродаји 

имао у сусвојини сувласнички удео на породичној стамбеној згради на територији 

Републике Србије стечен наслеђем, а  који је отуђен 2007. године подносилац захтева 

не може остварити право на рефундацију ПДВ (ММФ бр. 430-03-217/2012-04 од 

17.07.2012. године);   

 Ако је у периоду од 1. јула 2006. године до закључења уговора о куповини стана 

наследио породичну стамбену зграду уколико се она може сматрати станом (тј. уколико 

је чини једна или више просторија намењених и подобних за становање које, по 

правилу, чине једну грађевинску целину и имају засебан улаз), независно од тога да ли 

је реч о згради изграђеној са или без одобрења за градњу, да ли је тај објекат купац 

стана стално користио или је у њему повремено боравио или је исти користио за одмор, 

да ли је стан изграђен на пољопривредном или грађевинском земљишту, као и од 

чињенице да ли је тај грађевински објекат продат пре куповине стана не може 

остварити право на рефундацију ПДВ (ММФ бр. 430-03-00362/2009-04 од 13.01.2010. 

године); 

 Ако је у моменту овере уговора о купопродаји тог стана имао у својини 

грађевински објекат – викенд кућу у којој је повремено боравио, а под условом да се 

предметни грађевински објекат – викенд кућа може сматрати станом тј. уколико је 

чини једна или више просторија намењених и подобних за становање, које, по правилу, 

чине једну грађевинску целину и имају засебан улаз, надлежна ОЈ ПУ у сваком 

конкретном случају на основу пружених доказа утврђује да ли се конкретни 

грађевински објекат -  викенд кућа може сматрати станом ( ММФ  бр. 413-00-

1071/2010-04 од 27.04.2010. године). 
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 Купац монтажне куће без земљишта, не може остварити право на рефундацију 

ПДВ као купац првог стана, с обзиром да се ово добро не сматра станом (ММФ број: 

413-00-1011/2008-04 од 06.05.2008. године); 

 

Контрола испуњености услова у погледу плаћања рачуна у целости на текући 

рачун продавца 

 

 Инспектор увидом у купопродајни уговор, рачун или други документ који служи 

као рачун о купопродаји стана у којем је исказан ПДВ и доказе о плаћању проверава да 

ли је рачун измирен у целости на текући рачун продавца (потврда банке, налог банке за 

плаћање са рачуна купца или трећег лица са којим купац има уговор о преузимању 

дуга, уговор о јемству  или др. на рачун продавца). 

 Рачун је измирен у целости на текући рачун продавца по захтевима за 

рефундацију који су поднети након ступања на снагу Закона о изменама и допунама 

Закона о порезу на додату вредност (''Сл. гласник РС'', бр. 93/12), односно  након 

01.10.2012. године у случају: 

1) када је уговорена цена стана са ПДВ у потпуности исплаћена продавцу до 

30.09.2012. године, без обзира на начин уплате; са трећим лицем има закључен 

уговор о преузимању дуга, асигнацији или уговор о јемству, па то треће лице у 

потпуности исплати уговорену цену стана са ПДВ продавцу на основу 

закљученог уговора ( ММФ број: 413-00-748/2010-04 од 06.07.2010. године) до 

30.09.2012. године; на основу овереног уговора о купопродаји стана у 

потпуности исплати продавцу уговорену цену стана са ПДВ, делом у новцу, 

делом у добру (ММФ бр.413-00-1863/2010-04 од  09.06.2010) до 30.09.2012. 

године; када продавцу у потпуности исплати уговорену цену стана са ПДВ за 

купљени стан у изградњи (ММФ бр. 413-00-1104/2007-04 од 03.10.2007. године); 

2) када је део уговорене цене  плаћен продавцу са ПДВ закључно са 30.09.2012. 

године, без обзира на начин уплате, а преостали део уговорене цене са ПДВ, 

плаћен након 01.10.2012. године на текући рачун продавца. Ако након 

01.10.2012. године није уплаћен остатак уговорне цене са ПДВ на рачун 

продавца, купац нема право на рефундацију ПДВ; 

3) када је купац непрофитног стана уплатио износ који није мањи од износа ПДВ 

обрачунатог за први пренос права располагања на стану до 30.09.2012. године 

продавцу (без обзира на начин уплате - готовина, рачун), а од 01.10.2012.године  

уплатом на текући рачун продавца. Ако је у уговору о купопродаји неприфитног 

стана наведена основица за обрачун ПДВ, и обрачунат ПДВ у Еврима, уплата је 

извршена у целости ако је продавцу – јединици локалне самоуправе, односно 

непрофитној стамбеној организацији основаној од стране јединице локалне 

самоуправе, уплаћен износ који се добије прерачуном износа уговореног у 

Еврима у динарску противвредност, по званичном средњем курсу Народне банке 

Србије на дан уплате. 

 

 Не може се признати право на рефундацију ПДВ, с обзиром да није испуњен 

услов да је уплата уговорене цене стана са ПДВ извршена у целости: 

1) ако купац првог стана купопродајну цену са ПДВ  није исплатио правном лицу – 

продавцу стана, већ оснивачу тог правног лица ( ММФ бр. 413-00-68/2012-04 од 

08.02.2012. године); 

2) није исплатио уговорену цену стана са ПДВ продавцу, већ лицу са којим 

продавац има закључен уговор о преузимању дуга (ММФ број: 413-00-

2740/2009-04 од 30.12.2009. године); 

3) плати купопродајну цену стана са ПДВ исказану у рачуну продавца који није 

обвезник ПДВ (ММФ бр. 413-00-1104/2007-04 од 17.09.2007. године); 
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4) по захтевима који су поднети након ступања на снагу Закона о изменама и 

допунама, при чему подносилац захтева испуњава услове сходно члану 56а 

Закона, када је платио уговорену цену делимично пре ступања на снагу Закона о 

изменама и допунама (без обзира на начин уплате продавцу), а остатак 

купопродајне цене је измирио плаћањем на начин који није у складу са Законом 

о изменама и допунама (плаћање није извршено на текући рачун продавца). 

    

Утврђивање обима права на рефундацију ПДВ купцу првог стана 

 

 Утврђивање права на рефундацију као и обима права на рефундацију ПДВ купцу 

првог стана, инспектор врши увидом у купопродајни уговор, односно оверену копију 

уговора о куповини стана по непрофитним условима од јединице локалне 

самоуправе или непрофитне стамбене организације основане од стране јединице 

локалне самоуправе за реализацију активности уређених прописима из области 

социјалног становања, проверавајући чињенице које су од значаја као што су: датум 

закључења уговора о куповини стана, датум овере уговора, да ли је продавац ПДВ 

обвезник, да ли је једно или више физичких лица по уговору стекло својинска права и 

др. С тим у вези инспектор проверава: 

 

1.  датум закључења купопродајног уговора као и да ли је исти оверен код надлежног 

суда; 

 

2. да ли је датум овере суда после 08.07.2007.године. Наиме, право на рефундацију 

ПДВ купцу првог стана може се признати ако: 

- стиче први стан по основу уговора о купопродаји који је оверен од 

08.07.2007. године, без обзира на чињеницу да је  предуговор о купопродаји 

стана нпр. закључен у 2006. години и уплата купопродајне цене стана по 

коначном рачуну извршена у 2006. години; 

- закључи предуговор о купопродаји стана нпр. у 2006. години, а  уплата 

купопродајне цене стана са ПДВ и овера уговора извршена од 08.07.2007. 

године ( ММФ бр. 413-00-1844/2007-04 од 25.12.2007. године); 

Купац првог стана не може остварити право на рефундацију ПДВ ако купује први 

стан по уговору о купопродаји овереном пре 08.07.2007. године,  и анексу основног 

уговора овереном после 08.07.2007. године (ММФ бр. 413-00-448/2008-04 од 

28.02.2008); 

 

3. да ли је купац стана једно или више лица;  

 Када стан купују два или више купаца чиме на стану конституишу својину сваки 

од купаца првог стана за сврху остваривања права на рефундацију плаћеног ПДВ у 

сразмерном делу, сваки купац у сразмерном делу подноси изјаву да купује први стан и 

захтев за рефундацију ПДВ (ММФ бр.  430-03-00239/2007-04 од 05.11.2007); 

 Када први стан купују супружници који немају исто пребивалиште у моменту 

овере уговора о купопродаји, због чега не чине породично домаћинство у смислу члана 

56а Закона о ПДВ, при чему сваки од њих  на купљеном стану стиче сусвојину, односно 

својину на ½ идеалног дела стана, право на рефундацију ПДВ могу да остваре обоје – 

као купци првог стана, у одговарајућој сразмери са својим идеалним делом стана који 

купују, односно сваки од купаца за површину од 20м2 стана. (ММФ бр. 413-00-

00885/2011-04 од 11.10.2011. године); 

  Када стан купују два купца - физичка лица која у моменту овере уговора о 

купопродаји (а који је оверен од 08.07.2007. године) нису чинила породично 

домаћинство у смислу члана 56а Закона, при чему је сваки од њих куповином стекао 

својину на идеалном делу стана у Републици, право на рефундацију ПДВ може да 

оствари сваки од купаца првог стана, ако су испуњени прописани услови, у сразмери у 
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односу на сусвојински део који сваки од купаца купује. То значи ако сваки од купаца 

купује идеални део стана од по ½, сваки од њих може да оствари право на рефундацију 

ПДВ за по 20м2. ( ММФ бр. 413-00-1307/2010-04 од 26.04.2010. године); Ако иста 

физичка лица буду куповала идеалне делове на другим становима у том случају немају 

право на рефундацију ПДВ, јер не испуњавају услов да купују први стан (ММФ бр. 

430-03-226/2011-04 од 06.05.2011. године); 

  Када два физичка лица која  чине породично домаћинство у смислу члана  56а 

Закона о ПДВ, по уговору овереном од 08.07.2007. године,  стичу сусвојину на првом 

стану у Републици, право на рефундацију плаћеног ПДВ стиче сваки од купаца првог 

стана у одговарајућој сразмери у односу на сусвојински део који сваки од купаца 

купује и то: за купца и за чланове купчевог породичног домаћинства за које стан купује 

(што подразумева и за члана породичног домаћинства са којим се по конкретном 

уговору заснива сувласнички однос) у сразмери  у односу на сувласнички део који 

купац купује нпр.  супруг и супруга купују први стан од 60м2 и то као сувласници са 

идеалним деловима. Сваки може да оствари рефундацију ПДВ за 27,5м2 површине 

стана и то: за себе 20м2 – као купац првог стана и 7,5м2 за другог сувласника  – 

супружника - као члана породичног домаћинства, што укупно износи 55м2 (ММФ 413-

00-1366/2008-04 од 02.07.2008. године); 

 

4. да ли је стан купљен од јеног продавца или од више продаваца; Када купац првог 

стана купује стан од више сувласника тј. власника идеалних делова стана, који су 

обвезници ПДВ, купац првог стана у циљу потпуног остваривања права на рефундацију 

ПДВ, подноси надлежном пореском органу Образац РФН –Захтев купца првог стана за 

рефундацију ПДВ посебно за сваки идеални део стана, односно број поднетих захтева 

одговара броју  продаваца – власника идеалних делова стана. Изјаву да први стан 

купује за себе и одређене чланове његовог породичног домаћинства даје сваком од 

продаваца за идеални део који од њега купује. У изјави коју даје сваком од продаваца 

купац уноси податке о члановима породичног домаћинства за које купује први стан, за 

сврху остваривања сразмерног обима права на пореско ослобођење (ММФ бр. 413-00-

1723/2007-04 од 04.02.2008. године и бр. 430-03-238/2007-04 од 05.10.2007.године). 

 

5. да ли је продавац ПДВ обвезник на дан овере уговора односно издавања рачуна, 

проверава увидом у ПДВ регистар;  

 

6. да ли је предмет купопродаје само стан или је нпр. купљено и гаражно место; 

Уколико купац првог стана поред куповине стана, купује и гаражно место од истог 

продавца, при чему продавцу у потпуности исплати само уговорену цену стана са ПДВ, 

има право на рефундацију ПДВ по основу куповине првог стана (ММФ бр. 413-00-

00339/2012-04 од. 09.05.2012. године); 

 

7. уговорену вредност стана; 

 

8. износ ПДВ из купопродајног уговора, односно рачуна;   

 По уговору о купопродаји стана овереном од 08.07.2007. године, којим купац 

купује први стан за себе, свог ванбрачног друга, малолетно дете ванбрачног друга, као 

и за заједничко дете купца првог стана и његовог ванбрачног друга, обим права на 

пореско ослобођење износи до 40м2 за купца првог стана и до 15м2 за заједничко дете 

купца првог стана и његовог ванбрачног друга, ако купац првог стана и његово 

заједничко дете испуњавају прописане услове - што значи највише до 55м2 ( ММФ бр. 

413-00-01291/2007-04 од 27.09.2007. године); 

 Чланом породичног домаћинства купца првог стана не сматра се брат купца 

првог стана, па ни када, има исто пребивалиште као купац првог стана ( ММФ бр. 413-

00-01825/2008-04 од 15.10.2008. године). 
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 Не може се признати купцу првог стана који  је вратио продавцу стан за који је 

остварио право на рефундацију ПДВ и заузврат, уз доплату разлике, узме од продавца 

други стан. Купац стана нема право на рефундацију ПДВ по основу куповине другог 

стана (ММФ бр. 011-00-35/2012-04 од 21.02.2012. године); 

Пренос сваког од идеалних делова конкретног стана остварује одговарајуће 

право - зависно од облика пореза коме пренос конкретног идеалног дела стана подлеже, 

односно право на ослобођење од пореза на пренос апсолутних права - на пренос 

идеалног дела стана који подлеже плаћању пореза на пренос апсолутних права, а право 

на рефундацију ПДВ - када први пренос конкретног идеалног дела стана подлеже 

плаћању ПДВ (мишљење МФ  број: 413-00-00646/2008-04 од 26.05.2008. године). С тим 

у вези ако купац првог стана купује стан чија је изградња започета у 2004. години и 

настављена у 2005. години може, уз испуњење услова прописаних Законом о ПДВ, да 

оствари рефундацију ПДВ у обиму прописаног права Законом о ПДВ  који одговара 

сразмери у којој се опорезује пренос права располагања  на  том стану ПДВ у односу на 

стан као целину. С друге стране продавац стана може на пренос уз накнаду дела стана 

који подлеже опорезивању порезом на пренос апсолутних права, да оствари пореско 

ослобођење ако су испуњени услови прописани чланом 31а Закона о порезима на 

имовину (''Сл. гласник РС'' бр. ''Сл. гласник РС '', бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 

5/09, 101/10, 24/11, 78/11  и 57/12 – Одлука УС), при чему обим права прописан  

Законом о порезима на имовину одговара сразмери у којој се пренос конкретног стана 

опорезује порезом на пренос апсолутних права у односу на стан као целину.  

   Нпр:  купац купује први стан површине од 50м2.  

- Вредност стана која се опорезује порезом не пренос апсолутних права је 

60%, а 40% вредности стана се опорезује ПДВ-ом; 

- Право на пореско ослобођење за пренос права својине на стану купцу првог 

стана може се остварити за 24м2 ( 40м2  x  60%); 

- право на рефундацију ПДВ може се остварити за 16м2 ( 40м2  x  40%) 

 овај став заузет је у ММФ бр. 413-00-00984/2008-04 од 16.06.2008.године).  

  

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА 

 

 Надлежна ОЈ ПУ по спроведеном поступку контроле испуњености услова за 

остваривање права на рефундацију ПДВ решењем одлучује о захтеву, у року од 30 

дана од дана подношења захтева.  

Решење којим се утврђује право на рефундацију ПДВ, односно којим се одбија 

захтев за рефундацију ПДВ се доставља подносиоцу захтева. 

Један примерак решења којим се признаје право на рефундацију доставља се, 

са клаузулом извршности, која се ставља након пријема решења од стране купца 

првог стана, Управи за трезор, Одељењу Стари град. У року од 15 дана од дана 

достављања решења врши се рефундација ПДВ. 

 Истовремено са достављањем решења купцу првог стана којем се признаје 

право на рефундацију ПДВ надлежна ОЈ ПУ  доставља и писмено обавештење 

Одељењу наплате у ОЈ ПУ у којој подносилац захтева – купац првог стана и чланови 

његовог породичног домаћинства за које купује први стан имају пребивалиште. Након 

пријема обавештења Одељење наплате је дужно да предузме одговарајуће мере из 

оквира своје адлежности. 

 Решење о рефундацији ПДВ и решење о одбијању захтева за рефундацију ПДВ 

се израђују кроз апликацију ПДВ_РФН_први стан,  према корисничком упутству 

издатом од стране Сектора за развој и рачунарску подршку у Пореској управи 

Централи. 
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Уколико након провере испуњености услова прописаних одредбама Закона и 

Правилника порески инспектор утврди да купац првог стана има право на 

рефундацију ПДВ по основу куповине првог стана и утврди обим права на 

рефундацију ПДВ (обим права зависи од чињенице да ли је подносилац захтева 

једини купац стана, да ли се промет целокупног стана опорезује само порезом на 

додату вредност или је за део стана извршен и обрачун пореза на пренос апсолутних 

права, да ли купац стана остварује право на рефундацију за себе и чланове 

породичног домаћинства и сл.) инспектор приступа изради решења о рефундацији 

ПДВ по основу куповине првог стана и исти доставља руководиоцу организационе 

јединице на потпис најкасније у року од 30 дана од дана подношења захтева за 

рефундацију (члан 10а став 8. Правилника). 

Уколико је надлежна организациона јединица Пореске управе оценила да се на 

основу приложених доказа не може признати право на рефундацију, доноси се 

решење којим се одбија захтев за рефундацију ПДВ као неоснован (образац Решења о 

одбијању захтева се налази у прилогу овог дописа и чини његов саставни део).  

Решење се доноси кроз апликацију ПДВ_РФН_први стан а према корисничком 

упутству издатом од стране Сектора за развој и рачунарску подршку.  

  

ЕВИДЕНТИРАЊЕ 

  

ПУ је дужна да води евиденцију о купцима првог стана и члановима породичних 

домаћинстава купаца првог стана за које су купци првог стана остварили право на 

рефундацију ПДВ, као и о износу остварене  рефундације ПДВ. 

Евиденција треба да садржи следеће податке: 

1) редни број; 

2) име и презиме обвезника коме је одобрено право на рефундацију; 

3) чланове породичног домаћинства (ЈМБГ, име и презиме, сродство са 

купцем првог стана); 

4) адреса обвезника; 

5) ЈМБГ обвезника; 

6) број решења; 

7) датум доношења решења; 

8) износ ПДВ за рефундацију; 

9) датум достављања решења Управи за трезор; 

10) датум извршења рефундације ПДВ. 

ПУ је дужна да води и евиденцију о пореским обвезницима – продавцима по 

основу чијих рачуна је одобрено право на рефундацију ПДВ купцу првог стана. 

Евиденција треба да садржи следеће податке: 

                               1)  редни број; 

                          2) ПИБ пореског обвезника; 

                          3) број рачуна; 

                          4) датум издавања рачуна; 

                          5) износ ПДВ из рачуна. 

Софтверском подршком створена је јединствена евиденција о одобреним 

захтевима за рефундацију ПДВ по основу куповине првог стана (преглед по купцима и 

члановима породичног домаћинства, као и преглед по продавцима) и налази се на 

интерном сајту Пореске управе, што ју је учинило доступном свим организационим 

јединицама Пореске управе. 
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У циљу исправности података из евиденције о физичким лицима којима је 

одобрено право на рефундацију ПДВ по основу куповине првог стана неопходно да се 

сва донета решења о рефундацији ПДВ по основу куповине првог стана евидентирају 

кроз поменуту апликацију. Изузетно уколико је стан купљен од два или више физичких 

лица при чему су исти истворемено и обвезници ПДВ потребно је кроз апликацију 

евидентирати само једно решење о рефундацији док се остала доносе у Word-у до 

израде софтверске подршке. 

Б. РЕФУНДАЦИЈА ПДВ ЗА КУПОВИНУ ХРАНЕ И ОПРЕМЕ ЗА БЕБЕ 

 

Б.I. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕФУНДАЦИЈУ ПДВ ЗА 

КУПОВИНУ ХРАНЕ И ОПРЕМЕ ЗА БЕБЕ 

 

 Право на рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме за бебе, у складу са 

чланом 56б став 1. Закона о ПДВ, може да оствари, за набавке извршене од 1.01.2013. 

године: 

 

1) родитељ, односно 

2) старатељ бебе, 

 

ако испуњава следеће кумулативне услове: 

- да је пунолетни држављанин Републике,  

- да има пребивалиште на територији Републике, 

- да је купио храну и опрему за бебе,  

- је укупан нето приход родитеља, односно старатеља бебе у години која 

претходи години у којој се подноси захтев за рефундацију ПДВ за куповину 

хране и опреме остварен у износу мањем од 960.000 динара и да је укупна 

имовина родитеља, односно старатеља бебе на коју се плаћа порез на 

имовину у складу са прописима којима се уређује порез на имовину мања од 

23.400.000 динара; 

- поседује фискални исечак издат од стране продавца у складу са 

прописима којима се уређују фискалне касе. 

 

Б. II  ОБИМ ПРАВА НА РЕФУНДАЦИЈУ ПДВ  
 

Право на рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме може се остварити до 

износа од 70.000 динара, и то: 

 

- у износу до 40.000 динара за добра набављена до навршене прве године 

старости бебе,   

- у износу до 30.000 динара за добра набављена од навршене прве до 

навршене друге године старости бебе.  

 

 Ако купац хране и опреме за бебе у првој години старости бебе оствари 

рефундацију ПДВ у износу мањем од 40.000 динара, право на рефундацију ПДВ у првој 

години бебе сматра се у потпуности оствареним - члан 10б став 3. Правилника. 

 Динарски износ из члана 56б став 3. Закона о ПДВ, усклађују се годишњим 

индексом потрошачких цена у календарској години која претходи години у којој се 

усклађивање врши, према подацима републичког органа надлежног за послове 

статистике, а усклађене износе ће објављивати Влада Републике Србије. 

Дакле, родитељи, односно старатељи могу остварити право на рефундацију 

набављене опреме за бебе које су рођене у 2011. години и 2012. години, за набавке које 
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се изврше почев од 01. јануара 2013. године и у периоду до навршене друге године 

старости бебе, у износу до 30.000 динара. Нпр. ако је дете рођено 26.07.2011. године, 

родитељ/старатељ може остварити право на рефундацију ПДВ за набавке које изврши у 

периоду од 1.01.-26.07.2013. године, у износу од 30.000,00 динара. 

 

ХРАНА И ОПРЕМА ЗА БЕБЕ ЗА КОЈУ СЕ МОЖЕ ОСТВАРИТИ 

РЕФУНДАЦИЈА ПДВ 

 

 Храном и опремом за бебе за чију набавку може да се оствари право на 

рефундацију ПДВ, сматрају се:  

       1. млеко за одојчад, 

       2. кашице,  

3. креветац, 

4. колица, 

5. столица за храњење, 

6. столица за кола, 

7. пелене. 

  
Б.II  НАЧИН И ПОСТУПАК РЕФУНДАЦИЈЕ ПДВ  

ЗА КУПОВИНУ ХРАНЕ И ОПРЕМЕ ЗА БЕБЕ  
 

 Купац хране и опреме за бебе остварује право на рефундацију ПДВ на основу 

писменог захтева који се подноси на Обрасцу РФНБ - Захтев купца хране и опреме за 

бебе за рефундацију ПДВ, ОЈ ПУ на чијем подручју надлежности подносилац захтева 

има пребивалиште - члан 10б став 1, 5. и 6. Правилника. 

 Уз захтев се достављају: 

 - фискални исечци издати од стране продавца хране и опреме за бебе (обвезника ПДВ) 

у складу са прописима којима се уређују фискалне касе у периоду за који се подноси 

захтев за рефундацију ПДВ,  

- фотокопије и списак бројева тих фискалних исечака, 

- фотокопију одлуке надлежног органа о усвојењу, а старатељ бебе – фотокопију одлуке 

надлежног органа о стављању под старатељство. 

 
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ПДВ 

 

Купац хране и опреме за бебе може да поднесе захтев за рефундацију ПДВ у 

периоду од 01. до 15. фебруара, односно од 01. до 15. јула текуће године. 
Рок за подношење захтева за рефундацију ПДВ је преклузиван, што значи да 

захтев може да се поднесе само у законом прописаним роковима. 

С обзиром да се одредбе члана 56б Закона о ПДВ примењују од 1.01.2013. 

године, први захтеви за рефундацију могу се поднети у периоду од 1. јула до 15. 

јула 2013. године за набавке које су извршене у периоду 1. јануар - 30. јуни 2013. 

године. 

Уколико је купац хране и опреме за бебе пропустио да поднесе захтев за 

рефундацију ПДВ у периоду од 1. до 15 јула 2013. године, за набавке које је извршио у 

периоду од 1. јануара до 30. јуна 2013. године, може у 2014. години, у периоду од 1. до 

15. фебруара, да поднесе захтев за рефундацију ПДВ за набавке извршене у периоду 

јануар - децембар 2013. године. 

Уколико су надлежној ОЈ ПУ поднети захтеви за рефундацију ПДВ пре рока 

који је прописан законом исте је потребно одбацити закључком као преурањене. 

 Захтев се може поново поднети, уколико је претходно био одбачен због 

недостатка неког доказа, а обвезник га је обезбедио у прописаном року за подношење 

захтева. 
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ПОСТУПАЊЕ ОЈ ПУ 

 

 ОЈ ПУ су дужне да на видном месту: 

1) истакну списак доказа које је потребно доставити уз захтев купца хране и 

опреме за бебе; 

2) означе место за пријем захтева за рефундацију; 
   

А.V ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ПДВ 
 

 Пријем поднетих захтева за рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме за 

бебе врши надлежна ОЈ ПУ. 

 Надлежност ОЈ ПУ за пријем захтева за рефундацију ПДВ утврђује се према 

пребивалишту подносиоца захтева – купца хране и опреме за бебе. 

  Захтев за рефундацију ПДВ за бебе са пратећим прилозима се може предати 

лично у писарници надлежне организационој јединице Пореске управе или путем 

поште. 

 Приликом пријема проверава се: 

1) надлежност ОЈ ПУ; 

2) комплетност достављених доказа; 

 Ако ОЈ ПУ којој је поднет захтев за рефундацију на шалтеру или писарници, 

није надлежна за поступање по захтеву, овлашћени радник упозорава подносиоца да ОЈ 

ПУ није надлежна и упућује да захтев преда надлежној ОЈ ПУ. Уколико подносилац и 

даље инсистира на пријему захтева, овлашћени службеник врши пријем истог и захтев 

са поднетом документацијом без одлагања доставља надлежној ОЈ ПУ, и о томе 

писмено обавештава подносиоца захтева – члан 56. став 3. ЗУП-а. 

 Ако се у поступку проверавања документације утврди да поднети захтев садржи 

неки формални недостатак који спречава поступање по захтеву (нису наведени сви 

подаци које садржи образац захтева), или уз захтев није достављена потребна 

документација, надлежна ОЈ ПУ ће позвати подносиоца захтева да у одређеном року 

уреди поднети захтев, или достави документацију која недостаје. Такође, упозорова 

подносиоца захтева да ће, закључком, одбацити захтев као да није поднет, ако у 

накнадно датом року не отклони недостатке. 

 Против  закључка о одбацивању захтева дозвољена је посебна жалба, сходно 

члану 58. ЗУП-а 

 Примљени захтеви за рефундацију достављају се инспектору канцеларијске 

контроле ради спровођења контроле испуњености услова за остваривање права на 

рефундацију ПДВ и утврђивања износа ПДВ за рефундацију. 

  

КОНТРОЛА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА 

РЕФУНДАЦИЈУ ПДВ КУПЦУ ОПРЕМЕ ЗА БЕБЕ 

 

1. Контрола испуњености услова у погледу држављанства и пребивалишта 

Контрола се врши увидом у податке МУП-а о држављанима Републике. Увидом 

у исте проверава се и пребивалиште подносиоца захтева. Уколико се подаци не слажу 

са подацима МУП-а (не налази се у бази грађана РС, односно нема пребивалиште на 

територији РС), потребно је захтевати од подносиоца захтева да допуни документацију 

у погледу прилагања уверења о држављанству, односно потврде о пребивалишту лица. 

 

2. Контрола испуњености услова у погледу нето прихода и имовине родитеља 

Увидом у податке из достављених потврда исплатиоца прихода од стране 

подносиоца захтева, односно ППП пријава који су припојени по ЈМБГ, ако подносилац 

не достави уз захтев потврду/е исплатиоца прихода, проверава се висина примања 

родитеља/старатеља. Провера података о оствареним приходима који су припојени по 
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ЈМБГ-у примаоца из ППП пријава, врши се доставом података Централи ПУ, Сектору 

за развој и рачунарску подршку. Уколико подаци из ППП пријава не одговарају 

подацима које је навео подносилац захтева потребно је од подносиоца захтевати допуну 

документације и то: потврду/е исплатиоца прихода о примањима родитеља/старатеља. 

Ако се у поступку контроле утврди да је нето приход родитеља, односно старатеља 

бебе у години која претходи години у којој се подноси захтев за рефундацију ПДВ за 

куповину хране и опреме остварен у износу мањем од 960.000 динара купцу се може 

донети решење о рефундацији ПДВ, ако испуњава и остале прописане услове. Такође, 

ОЈ ПУ треба да провери да ли је конкретно лице подносило пријаву о обрачунатом и 

плаћеном порезу по одбитку и припадајућим доприносима на зараду/другу врсту 

прихода од стране физичког лица као пореског обвезника – ПП ОПО, уколико порез по 

одбитку не обрачуна и не уплати исплатилац прихода, односно ако је остварило 

приходе од исплатилаца који нису обвезници обрачунавања и плаћања пореза по 

одбитку, у складу са чланом 107. Закона о порезу на доходак грађана. 

Контрала података о вредости укупне имовина родитеља, односно старатеља 

бебе на коју се плаћа порез на имовину у складу са прописима којима се уређује порез 

на имовину врши се увидом у податке о имовини који су достављени од локалне 

самоуправе. Ако се утврди да наведена лица располажу имовином чија је вредност 

мања од 23.400.000 динара, подносилац може да освари право на рефундацију ПДВ, 

под условом да испуњава и остале законом прописане услове. 

 

3. Контрола података са достављених фискалних исечака или фискалних  рачуна 

 Инспектор проверава: 

 да ли је фискални исечак или фискални  рачун издат у складу са прописима 

којима се уређују фискалне касе – фискални рачун има фискални лого, време и 

датум издавања, стопу ПДВ; да ли је достављен оригинал на увид и копија 

фискалног исечка. Ако утврди да није достављен оригинал фискалног исечка 

или фискални  рачун, треба позвати подносиоца да достави исти; 

 да ли је сачињена спецификација достављених фискалних исечака или 

фискалних  рачуна са исписаним бројевима тих исечака или фискалних рачуна; 

 да ли је набавка извршена након 1.1.2013. године, односно након датума рођења 

детета увидом у датум фискалног исечка. Такође, проверава и утврђује који се 

фискални исечци односе на део права на рефундацију ПДВ до прве године 

живота детета, а од ког датума се односе на другу годину живота детета. 

Уколико се оспорава право на рефундацију или делимично признаје право на 

рефундацију ПДВ, обавезно треба копирати фискалне исечке или фискалне  рачуне 

како исти не би избледели. У овим ситуацијама потребно је оригинале фискалних 

исечака или фискалних рачуна оверити печатом ПУ и вратити подносиоцу захтева. 

 из података који су садржани у фискалним исечцима потребно је издвојити 

следеће: 

- опрему за бебе од осталих производа за које се не може остварити рефундација 

ПДВ - заокруживањем на самом фискалном исечку или фискалном  рачуну; 

- вредност опреме за бебе који су опорезовани посебном стопом ПДВ од 

производа који су опорезовани општом стопом ПДВ. 

Посебном стопом је опорезовано млеко за одојчад. 

Општом стопом ПДВ су опорезовани: кашице, креветац, колица, столица за 

храњење, столица за кола и пелене за бебе. 

Ако се на фискалном исечку или фискалном  рачуну поред опреме за бебе налазе 

и други производи потребно је издвојити вредност опреме за бебе и утврдити да ли је 

иста опорезива посебном стопом ПДВ или општом стопом ПДВ и применити 

одговарајућу прерачунату стопу ПДВ, како би се израчуао износ ПДВ за рефундацију. 

Прерачуната посебна стопа ПДВ-а износи 7,4074.  

Прерачуната општа стопа ПДВ износи 16,6667. 
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ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА 

 

Надлежна ОЈ ПУ, по спроведеном поступку контроле испуњености услова за 

остваривање права на рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме за бебе, који 

морају бити испуњени на дан подношења захтева за рефундацију, решењем одлучују о 

захтеву, у року од 30 дана од дана подношења захтева. Решење којим се утврђује право 

на рефундацију ПДВ, односно којим се одбија захтев за рефундацију ПДВ се доставља 

подносиоцу захтева. 

 Један примерак решења којим се признаје право на рефундацију доставља се, са 

клаузулом извршности, која се ставља након пријема решења од стране купца хране и 

опреме за бебе, Управи за трезор, Одељењу Стари град. У року од 15 дана од дана 

достављања решења врши се рефундација ПДВ. 

 Надлежне ОЈ ПУ су дужне да воде евиденцију о рефундацији ПДВ за куповину 

хране и опреме за бебе, као и о износу остварене рефундације ПДВ. 

 

ЕВИДЕНТИРАЊЕ 

 

Надлежне ОЈ ПУ су дужне да воде евиденцију о купцима хране и опреме за бебе 

који су остварили право на рефундацију ПДВ, као и о износу остварене рефундације 

ПДВ. 

Евиденција треба да садржи следеће податке: 
1) редни број; 

2) име и презиме лица коме је одобрено право на рефундацију; 

3) адреса лица; 

4) ЈМБГ лица; 

5) име и презиме бебе, ЈМБГ; 

6) број решења; 

7) датум доношења решења; 

8) износ ПДВ за рефундацију; 

9) датум достављања решења Управи за трезор; 

10) датум извршења рефундације ПДВ. 

 Софтверска подршка треба да обезбеди евиденцију о одобреним захтевима за 

рефундацију ПДВ, а ако примена поступка рефундације ПДВ купцу хране и опреме за 

бебе почне пре обезбеђења софтверске подршке, накнадно ће бити достављена табела 

за унос прописаних  података које треба да обезбеди евиденција Пореске управе.  

 

 На све оно што није регулисано овим Упутством примењиваће се важећи 

позитивни прописи.  

 Ступањем на снагу овог Упутства престаје да се примењује  Упутство за 

поступање организационих јединица Пореске управе у поступку рефундације ПДВ 

купцу првог стана број 436-00061/2010-18 од 30.08.2010. године. 

 

                                                                                                       в.д. ДИРЕКТОРА 

 

                                                                                                        Иван Симич 

   Број : 413-00496/2012-18 

   Београд,  09.04.2013. године 
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Прилог бр. 1.- Захтев за рефундацију ПДВ 

                            (ЈМБГ)

Подаци о члановима породичног домаћинства*

Сродство у односу

        на лица

Број и датум овере уговора о купопродаји стана

Површина стана за коју се подноси захтев за рефундацију ПДВ

Цена стана без ПДВ

Износ обрачунатог ПДВ за промет стана

Подаци о  рачуну (купца првог стана) у банци

3

Подаци о износу ПДВ за који се подноси захтев за рефундацију ПДВ

Назив банке Место Број рачуна

8

Име и презиме Адреса

Подаци о купопродајном уговору и промету стана

4

5

Место и датум

7

6

* Подаци у табели односе се на чланове породичног домаћинства купца првог стана по основу којих купац првог стана захтева рефундацију ПДВ

Потпис купца првог стана

Износ ПДВ за који се подноси захтев за рефундацију ПДВ

Укупна површина стана

ПРОДАВАЦ СТАНА:

(Назив/име и презиме)

(Адреса)

(Име и презиме)

(Адреса)

КУПАЦ ПРВОГ СТАНА:

2

ЈМБГ
Ред.

             (ПИБ/ЈМБГ)

1

ЗАХТЕВ

КУПЦА ПРВОГ СТАНА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ПДВ

(ЈМБГ)

бр.
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Прилог бр. 2. 

Образац ИКПС - ПДВ 

 

 

ИЗЈАВА КУПЦА СТАНА ДА  КУПУЈЕ ПРВИ СТАН  

 

1. Ја, ___________________________, ЈМБГ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |, изјављујем да 

по уговору, Ов. бр. ______ од ________ 20___. године, закљученом са 

_______________________________, ПИБ/ЈМБГ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |,
1
 из 

_______________________, купујем први стан за себе, односно за себе и за чланове мог 

породичног домаћинства, са којима имам исто пребивалиште у _____________________, 

улица_________________ број ____, и то:
2
 

 

Р. 

бр. 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  

ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ 

БРОЈ ГРАЂАНА (ЈМБГ) 
СРОДСТВО  

1.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          
2.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     
3.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          
4.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       
5.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          
6.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           
7.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       
8.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    
  

 2. Од 1. јула 2006. године до дана _____ 20__. године
3
 ни ја, ни чланови мог породичног 

домаћинства из тачке 1. ове изјаве, нисмо имали у својини, односно сусвојини стан на територији 

Републике Србије.  

 

 3. За мене и чланове мог породичног домаћинства из тачке 1. ове изјаве није остварено 

право на рефундацију ПДВ у складу са Законом, нити је било које лице остварило право на 

пореско ослобођење од плаћања пореза на пренос апсолутних права у складу са законом којим се 

 уређује опорезивање имовине, по основу куповине првог стана на територији Републике 

Србије за мене или члана мог породичног домаћинства. 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су сви уписани 

подаци потпуни и тачни. 

 

У _____________________ 

 

Дана _____ 20___. године 

                                                                                                               ИЗЈАВУ ДАО 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Уписује се име, односно назив, адреса и ПИБ/ЈМБГ продавца стана. 

2
 У табелу се уносе подаци о члановима породичног домаћинства по основу којих купац првог стана 

захтева рефундацију ПДВ, при чему се породичним домаћинством купца првог стана сматра заједница 

живота, привређивања и трошења прихода купца првог стана, његовог супружника, купчеве деце, 

купчевих усвојеника, деце његовог супружника, усвојеника његовог супружника, купчевих родитеља, 

његових усвојитеља, родитеља његовог супужника, односно усвојитеља купчевог супружника, са истим 

пребивалиштем као купац првог стана. 
3
 Уписује се датум овере уговора. 
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          РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

               И ПРИВРЕДЕ  

         ПОРЕСКА УПРАВА 

  Регионални центар _____________ 

  Филијала ______________________ 

  Број: _____________________ 

             __.__. 201_. године 

               ____________ 
 

 

(име и презиме подносиоца захтева) 

 

________________________ 
 

(место пребивалишта подносиоца захтева) 

________________________ 
                                                                  (ул. и број пребивалишта  подносиоца захтева) 

                                                                                              __________________________________ 
                     
 

ПРЕДМЕТ: Захтев за достављање непоходних докумената у циљу решавања по поднетом захтева 

за рефундацију ПДВ купцу првог стана 

Чланом 121. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС‟, 
број 80/02,...,93/12) прописано је да је порески обвезник дужан да на позив Пореске управе, непосредно 

или преко пореског пуномоћника, учествује у даљем поступку канцеларијске контроле и да пружи 

тражена објашњења и документацију у року који одреди Пореска управа. 

Дана _________ поднели сте захтев за рефундацију ПДВ заведен под бројем предмета 

______________.  

Контролом  докумената које сте поднели уз захтев  утврђено је да нисте доставили сву потребну 

документацију која је прописана чланом 10а Правилник о поступку остваривања права на повраћај ПДВ 

и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ („Сл.гласник РС‟, број 107/04,…120/12).  

Због наведеног, а ради утврђивања потпуног чињеничног стања  у поступку обраде вашег 

захтева, и одлучивања по истом, потребно је да овом органу доставите, у року од три дана од дана 

пријема овог захтева, следећа документа:   

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________. 

Уколико у накнадно одређеном року не доставите захтевану документацију обавештавамо Вас 

да ће Ваш захтев у складу са чланом 120 став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији 

(„Сл. гласник РС‟, број 80/02,...,93/12) бити одбачен закључком као да није поднесен.  

 

ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР 
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Прилог бр. 4. – Решење када се захтев у целости прихвата и када је исти поднет само за купца 

стана (без чланова породичног домаћинства)  
 

                       
          РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

                       И ПРИВРЕДЕ  

         ПОРЕСКА УПРАВА 

  Регионални центар _____________ 

  Филијала ______________________ 

  Број: _____________________ 

             __.__. 201_. године 

               ____________ 
 

Министарство финансија – Пореска управа – Филијала ___________________, решавајући 

по захтеву за рефундацију плаћеног ПДВ из члана 56а Закона о порезу на додату вредност („Сл. 

гласник РС‟ бр. 84/04,…93/12), и члана 192. Закона о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ‟ 

број: 33/97, 31/01, „Сл.гласник РС‟ број: 30/10), дана __.__. 201_. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 1. Купцу првог стана __________________________________________________________, 

са адресом у _____________________, ул. _______________ бр. ____, ЈМБГ ___________,  

ОДОБРАВА СЕ рефундација плаћеног ПДВ, у износу од ____________ динара. 

 

 2.НАЛАЖЕ СЕ Министарству финансија – Управи за трезор – Филијали Стари град, да 

рефундацију плаћеног ПДВ купцу првог стана по овом решењу изврши на терет рачуна 840-

714112843-10 – Рефундација ПДВ купцу првог стана из члана 56а Закона о порезу на додату 

вредност, позив на број задужења (састоји се од двоцифрене ознаке контролног броја, троцифрене 

ознаке шифре општине подносиоца захтева и ЈМБГ пореског обвезника коме се врши рефундација 

и слова Д – КК 601 ЈМБГ Д),  а у корист  рачуна подносиоца захтева из тачке 1. овог решења 

број_________________________________, који се води код банке_________________________. 

 Повраћај спровести са шифром плаћања 257. 

 

                                                          О б р а з л о ж е њ е 

 

 ______________________________________________________, из 

_____________________, поднео/ла је Пореској управи Филијали _____________ дана __.__.200_. 

године, писмени захтев за рефундацију плаћеног ПДВ за куповину првог стана из члана 56а Закона 

о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/04,...93/12),  на износ од ________,__ динара. 

Разматрајући поднети захтев и приложене доказе, овај орган је утврдио следеће: 

Подносилац захтева је овој Филијали поднео захтев за рефундацију плаћеног ПДВ за 

куповину првог стана дана __.__.____ и уз захтев приложио уговор о купопродаји који је оверен 

дана __.__.____ године у Оштинском суду _______________ између продавца стана 

_______________________________, ПИБ/ЈМБГ: ________________________, из ______________, 

ул._____________ број ___ и купца стана – подносиоца захтева. 

 Увидом у приложене доказе утврђено је да је купац стана купио стан од ____,__ m
2
 , који 

се налази у _____________________, ул._________________, број ____ по цени од ________,__ 

дин/ m
2
 коју је у потпуности исплатио продавцу.  

Купац првог стана је поднео изјаву којом потврђује да од 01.06.2006. године до дана овере 

уговора о купопродаји на основу којег стиче први стан није имао у својини, односно сусвојини 

стан на територији Републике Србије.  

Увидом у поднете доказе порески орган је утврдио да је подносилац захтева купио стан од 

___,__ m
2
, за који је плаћен ПДВ обрачунат и исказан у рачуну/уговору бр. ___ у износу од 

_______,__ динара, и да остварује право на рефундацију плаћеног ПДВ на површину од ____ m
2
, 

односно у износу од __________,__ динара, што је у складу са одредбом чл.56а ст. 4 Закона о 

порезу на додату вредност, према којој  право на рефундацију ПДВ може се остварити за стан чија 

површина за купца првог стана износи до 40 m
2
, односно, да је захтев у целости основан. 

Са изложеног одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

Против овог решења може се изјавити жалба у року од 15 дана од дана достављања. Жалба 
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се подноси Министарству финансија-Пореској управи-Регионалном центру   _____________, а 

преко ове Филијале са доказом о уплати 380 динара на рачун 840-742221843-57- Републичке 

административне таксе, по моделу 97, са позивом на број одобрења___________. 

 

 

                                                                                   ДИРЕКТОР ФИЛИЈАЛЕ 
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Прилог број 4а - Решење када се захтев у целости прихвата и када је исти поднет само за купца 

непрофитног стана (без чланова породичног домаћинства) 

                       
          РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

                       И ПРИВРЕДЕ  

         ПОРЕСКА УПРАВА 

  Регионални центар _____________ 

  Филијала ______________________ 

  Број: _____________________ 

             __.__. 201_. године 

               ____________ 
 

Министарство финансија – Пореска управа – Филијала ___________________, решавајући по 

захтеву за рефундацију плаћеног ПДВ из члана 56а Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС‟ 

бр. 84/04,…93/12), и члана 192. Закона о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ‟ број: 33/97, 31/01, 

„Сл.гласник РС‟ број: 30/10), дана __.__. 201_. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 1. Купцу првог стана __________________________________________________________, са 

адресом у _____________________, ул. _______________ бр. ____, ЈМБГ ___________,  

ОДОБРАВА СЕ рефундација плаћеног ПДВ, у износу од ____________ динара. 

 

 2.НАЛАЖЕ СЕ Министарству финансија – Управи за трезор – Филијали Стари град, да 

рефундацију плаћеног ПДВ купцу првог стана по овом решењу изврши на терет рачуна 840-714112843-

10 – Рефундација ПДВ купцу првог стана из члана 56а Закона о порезу на додату вредност, позив на број 

задужења (састоји се од двоцифрене ознаке контролног броја, троцифрене ознаке шифре општине 

подносиоца захтева и ЈМБГ пореског обвезника коме се врши рефундација и слова Д – КК 601 ЈМБГ Д),  

а у корист  рачуна подносиоца захтева из тачке 1. овог решења 

број_________________________________, који се води код банке_________________________. 

 Повраћај спровести са шифром плаћања 257. 

 

                                                          О б р а з л о ж е њ е 

 

 ______________________________________________________, из 

_____________________, поднео/ла је Пореској управи Филијали _____________ дана __.__.200_. године, 

писмени захтев за рефундацију плаћеног ПДВ за куповину првог стана из члана 56а Закона о порезу на 

додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/04,...93/12),  на износ од ________,__ динара. 

Разматрајући поднети захтев и приложене доказе, овај орган је утврдио следеће: 

Подносилац захтева је овој Филијали поднео захтев за рефундацију плаћеног ПДВ за куповину 

првог стана дана __.__.____ и уз захтев приложио уговор о купопродаји који је оверен дана __.__.____ 

године у Оштинском суду _______________ између продавца стана _______________________________, 

ПИБ/ЈМБГ: ________________________, из ______________, ул._____________ број ___ и купца стана – 

подносиоца захтева. 

Увидом у приложене доказе утврђено је да је купац непрофитног стана купио стан од ____,__ 

m
2
 , који се налази у _____________________, ул._________________, број ____ по цени од ________,__ 

дин/ m
2
 од јединице локалне самоуправе односно непрофитне стамбене организације основане од 

стране јединице локалне самоуправе за реализацију активности уређених прописима из области 

социјалног становања, као и да је на дан подношења захтева за рефундацију, име уговорене цене 

стана са ПДВ исплатио износ који није мањи од ПДВ обрачунатог за први пренос права 

располагања на стану на текући рачун продавца.  
 

Купац првог стана је поднео изјаву којом потврђује да од 01.06.2006. године до дана овере 

уговора о купопродаји на основу којег стиче први стан није имао у својини, односно сусвојини стан на 

територији Републике Србије.  

Увидом у поднете доказе порески орган је утврдио да је подносилац захтева купио стан од 

___,__ m
2
, за који је плаћен ПДВ обрачунат и исказан у рачуну/уговору бр. ___ у износу од _______,__ 

динара, и да остварује право на рефундацију плаћеног ПДВ на површину од ____ m
2
, односно у износу 
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од __________,__ динара, што је у складу са одредбом чл.56а ст. 4. Закона о порезу на додату вредност, 

према којој  право на рефундацију ПДВ може се остварити за стан чија површина за купца првог стана 

износи до 40 m
2
, односно, да је захтев у целости основан. 

Са изложеног одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

Против овог решења може се изјавити жалба у року од 15 дана од дана достављања. Жалба се 

подноси Министарству финансија-Пореској управи-Регионалном центру   _____________, а преко ове 

Филијале са доказом о уплати 380 динара на рачун 840-742221843-57- Републичке административне 

таксе, по моделу 97, са позивом на број одобрења___________. 

 

 

                                                                                                                ДИРЕКТОР ФИЛИЈАЛЕ 
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Прилог бр. 5. – Решење када се захтев у целости прихвата и када је исти поднет за купца стана и 

чланове његовог  породичног домаћинства  
 

                       
          РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

               И ПРИВРЕДЕ  

         ПОРЕСКА УПРАВА 

  Регионални центар _____________ 

  Филијала ______________________ 

  Број: _____________________ 

             __.__. 201_. године 

               ____________ 

 
Министарство финансија – Пореска управа – Филијала ___________________, решавајући по 

захтеву за рефундацију плаћеног ПДВ из члана 56а Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС‟ 

бр. 84/04,…93/12), и члана 192. Закона о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ‟ број: 33/97, 31/01, 

„Сл.гласник РС‟ број: 30/10), дана __.__. 201_. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

 1. Купцу првог стана __________________________________________________________, са 

адресом у _____________________, ул. _______________ бр. ____, ЈМБГ ___________,  

ОДОБРАВА СЕ рефундација плаћеног ПДВ, у износу од ____________ динара. 

 

 2.НАЛАЖЕ СЕ Министарству финансија – Управи за трезор – Филијали Стари град, да 

рефундацију плаћеног ПДВ купцу првог стана по овом решењу изврши на терет рачуна 840-714112843-

10 – Рефундација ПДВ купцу првог стана из члана 56а Закона о порезу на додату вредност, позив на број 

задужења (састоји се од двоцифрене ознаке контролног броја, троцифрене ознаке шифре општине 

подносиоца захтева и ЈМБГ пореског обвезника коме се врши рефундација и слова Д – КК 601 ЈМБГ Д),  

а у корист  рачуна подносиоца захтева из тачке 1. овог решења 

број_________________________________, који се води код банке_________________________. 

 Повраћај спровести са шифром плаћања 257. 

 

                                                   О б р а з л о ж е њ е 

______________________________________________________, из _____________________, 

поднео/ла је Пореској управи Филијали _____________ дана __.__.201_. године, писмени захтев за 

рефундацију плаћеног ПДВ за куповину првог стана из члана 56а Закона о порезу на додату вредност 

("Сл. гласник РС", бр. 84/04,...93/12),  на износ од ________,__ динара. 

Разматрајући поднети захтев и приложене доказе, овај орган је утврдио следеће: 

Подносилац захтева је овој Филијали поднео захтев за рефундацију плаћеног ПДВ за куповину 

првог стана дана __.__.____ и уз захтев приложио уговор о купопродаји који је оверен дана __.__.____ 

године у _______________ суду _______________ између продавца стана 

_______________________________, ПИБ/ЈМБГ: ________________________, из ______________,  

Увидом у приложене доказе утврђено је да је купац стана купио стан од ____,__ m
2
 , који се 

налази у _____________________, ул._________________, број ____ за себе и чланове његовог 

породичног домаћинства по цени од ________,__ дин/ m
2
 коју је у потпуности исплатио продавцу. 

За себе и чланове породичног домаћинства купац првог стана је поднео изјаву којом потврђује да 

он и чланови његовог породичног домаћинства од 01.06.2006. године нису имали у својини, односно 

сусвојини стан на територији Републике Србије. Увидом у поднете доказе о члановима породичног 

домаћинства порески орган је утврдио да су  

 

Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЈМБГ 

Сродство у 

односу на 

купца 
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напред наведена лица чланови породичног домаћинства. и да купац првог стана испуњенава услове за 

рефундацију ПДВ-а у износу од __________,__ динара односно, да је захтев у целости основан, пошто су 

испуњени услови из члана 56а Закона о порезу на додату вредност, за признавање права на рефундацију 

плаћеног ПДВ при куповини првог стана.  

Наиме, утврђено је да је подносилац захтева купио стан од ___ m
2
, за који је плаћен ПДВ 

обрачунат и исказан у рачуну продавца бр. ___ у износу од _______ динара, а за себе и напред поменуте 

чланове породичног домаћинства остварује право на рефундацију плаћеног ПДВ на површину од ____ 

m
2
 (право на рефундацију ПДВ може се остварити за стан чија површина за купца првог стана износи до 

40 m
2
, а за чланове његовог породичног домаћинства до 15 m

2
 по сваком члану који није имао у својини, 

односно сусвојини стан на територији Републике у периоду од 1. јула 2006. године), сагласно одредбама 

члана 56а став  4. Закона о порезу на додату вредност, односно остварује право на рефундацију плаћеног 

износа ПДВ у износу од ______________ динара.  

 

Са изложеног одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

 

Против овог решења може се изјавити жалба у року од 15 дана од дана достављања. Жалба се 

подноси Министарству финансија  Пореској управи -______________________- преко ове Филијале са 

доказом о уплати 380 динара на рачун 840-742221843-57- Републичке административне таксе, по моделу 

97, са позивом на број одобрења___________. 

 

 

 

                                                                                                                     ДИРЕКТОР  ФИЛИЈАЛЕ 
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Прилог бр. 5а. – Решење када се захтев у целости прихвата и када је исти поднет за купца 

непрофитног стана и чланове његовог  породичног домаћинства  
 

                       
          РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

               И ПРИВРЕДЕ  

         ПОРЕСКА УПРАВА 

  Регионални центар _____________ 

  Филијала ______________________ 

  Број: _____________________ 

             __.__. 201_. године 

               ____________ 

 
Министарство финансија – Пореска управа – Филијала ___________________, решавајући по 

захтеву за рефундацију плаћеног ПДВ из члана 56а Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС‟ 

бр. 84/04,…93/12), и члана 192. Закона о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ‟ број: 33/97, 31/01, 

„Сл.гласник РС‟ број: 30/10), дана __.__. 201_. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

 1. Купцу првог стана __________________________________________________________, са 

адресом у _____________________, ул. _______________ бр. ____, ЈМБГ ___________,  

ОДОБРАВА СЕ рефундација плаћеног ПДВ, у износу од ____________ динара. 

 

 2.НАЛАЖЕ СЕ Министарству финансија – Управи за трезор – Филијали Стари град, да 

рефундацију плаћеног ПДВ купцу првог стана по овом решењу изврши на терет рачуна 840-714112843-

10 – Рефундација ПДВ купцу првог стана из члана 56а Закона о порезу на додату вредност, позив на број 

задужења (састоји се од двоцифрене ознаке контролног броја, троцифрене ознаке шифре општине 

подносиоца захтева и ЈМБГ пореског обвезника коме се врши рефундација и слова Д – КК 601 ЈМБГ Д),  

а у корист  рачуна подносиоца захтева из тачке 1. овог решења 

број_________________________________, који се води код банке_________________________. 

 Повраћај спровести са шифром плаћања 257. 

 

                                                   О б р а з л о ж е њ е 

______________________________________________________, из _____________________, 

поднео/ла је Пореској управи Филијали _____________ дана __.__.201_. године, писмени захтев за 

рефундацију плаћеног ПДВ за куповину првог стана из члана 56а Закона о порезу на додату вредност 

("Сл. гласник РС", бр. 84/04,...93/12),  на износ од ________,__ динара. 

Разматрајући поднети захтев и приложене доказе, овај орган је утврдио следеће: 

Подносилац захтева је овој Филијали поднео захтев за рефундацију плаћеног ПДВ за куповину 

првог стана дана __.__.____ и уз захтев приложио уговор о купопродаји који је оверен дана __.__.____ 

године у _______________ суду _______________ између продавца стана 

_______________________________, ПИБ/ЈМБГ: ________________________, из ______________,  
 

Увидом у приложене доказе утврђено је да је купац непрофитног стана купио стан од ____,__ 

m
2
 , који се налази у _____________________, ул._________________, број ____ за себе и чланове 

његовог породичног домаћинства по цени од ________,__ дин/ m
2
 од јединице локалне самоуправе 

односно непрофитне стамбене организације основане од стране јединице локалне самоуправе за 

реализацију активности уређених прописима из области социјалног становања, као и да је на дан 

подношења захтева за рефундацију, име уговорене цене стана са ПДВ исплатио износ који није 

мањи од ПДВ обрачунатог за први пренос права располагања на стану на текући рачун продавца.  
 

За себе и чланове породичног домаћинства купац првог стана је поднео изјаву којом потврђује да 

он и чланови његовог породичног домаћинства од 01.06.2006. године нису имали у својини, односно 

сусвојини стан на територији Републике Србије. Увидом у поднете доказе о члановима породичног 

домаћинства порески орган је утврдио да су  
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купца 

                

                

                

 

напред наведена лица чланови породичног домаћинства. и да купац првог стана испуњенава услове за 

рефундацију ПДВ-а у износу од __________,__ динара односно, да је захтев у целости основан, пошто су 

испуњени услови из члана 56а Закона о порезу на додату вредност, за признавање права на рефундацију 

плаћеног ПДВ при куповини првог стана.  

Наиме, утврђено је да је подносилац захтева купио стан од ___ m
2
, за који је плаћен ПДВ 

обрачунат и исказан у рачуну продавца бр. ___ у износу од _______ динара, а за себе и напред поменуте 

чланове породичног домаћинства остварује право на рефундацију плаћеног ПДВ на површину од ____ 

m
2
 (право на рефундацију ПДВ може се остварити за стан чија површина за купца првог стана износи до 

40 m
2
, а за чланове његовог породичног домаћинства до 15 m

2
 по сваком члану који није имао у својини, 

односно сусвојини стан на територији Републике у периоду од 1. јула 2006. године), сагласно одредбама 

члана 56а став  4. Закона о порезу на додату вредност, односно остварује право на рефундацију плаћеног 

износа ПДВ у износу од ______________ динара.  

 

Са изложеног одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

 

Против овог решења може се изјавити жалба у року од 15 дана од дана достављања. Жалба се 

подноси Министарству финансија  Пореској управи -______________________- преко ове Филијале са 

доказом о уплати 380 динара на рачун 840-742221843-57- Републичке административне таксе, по моделу 

97, са позивом на број одобрења___________. 

 

 

 

                                                                                                                          ДИРЕКТОР ФИЛИЈАЛЕ 
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Прилог бр. 6. – Решење када се захтев делимично прихвата  

 

                          
          РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

                И ПРИВРЕДЕ  

         ПОРЕСКА УПРАВА 

  Регионални центар _____________ 

  Филијала ______________________ 

  Број: _____________________ 

             __.__. 201_. године 

               ____________ 

 
Министарство финансија – Пореска управа – Филијала ___________________, решавајући по 

захтеву за рефундацију плаћеног ПДВ из члана 56а Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС‟ 

бр. 84/04,…,93/12), и члана 192. Закона о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ‟ број: 33/97, 31/01, 

„Сл.гласник РС‟ број: 30/10), дана __.__. 201_. године, доноси: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

 1. Купцу првог стана __________________________________________________________, са 

адресом у _____________________, ул. _______________ бр. ____, ЈМБГ ___________,  

ОДОБРАВА СЕ рефундација плаћеног, у износу од ____________ динара. 

 

 2.НАЛАЖЕ СЕ Министарству финансија – Управи за трезор – Филијали Стари град, да 

рефундацију плаћеног ПДВ купцу првог стана по овом решењу изврши на терет рачуна 840-714112843-

10 – Рефундација ПДВ купцу првог стана из члана 56а Закона о порезу на додату вредност, позив на број 

задужења (састоји се од двоцифрене ознаке контролног броја, троцифрене ознаке шифре општине 

подносиоца захтева и ЈМБГ пореског обвезника коме се врши рефундација и слова  – КК 601 ЈМБГ Д),  

а у корист  рачуна подносиоца захтева из тачке 1. овог решења 

број_________________________________, који се води код банке_________________________. 

 Повраћај спровести са шифром плаћања 257. 

 
                                                             О б р а з л о ж е њ е 

______________________________________________________, из _____________________, 

поднео је дана_______________200_. године, писмени захтев Пореској управи Филијали за рефундацију 

плаћеног ПДВ за куповину првог стана из члана 56а Закона о порезу на додату вредност ("Сл. гласник 

РС", бр. 84/04,...93/12),  на износ од ___________ динара. 

 

Уз захтев је приложио следеће доказе из члана 56а став 2. тачка 1) и 2) Закона о порезу на додату 

вредност ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

 

Разматрајући поднети захтев и приложене доказе, као и друге евиденције о стању имовине 

подносиоца захтева и/или наведених чланова породичног домаћинства, овај орган је утврдио да је захтев  

делимично основан, пошто су за подносиоца захтева  испуњени услови из члана 56а Закона о порезу на 

додату вредност, за признавање права на рефундацију плаћеног ПДВ при куповини првог стана, а за 

следећег члана / чланове његовог породичног домаћинства ______________ је утврђено следеће:  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________, из ког разлога за напред наведеног / 

наведене нису испуњени услови прописани чл. 56а Закона о порезу на додату вредност.  

Увидом у поднете доказе о члановима породичног домаћинства порески орган је утврдио да су  
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Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЈМБГ 
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односу на 

купца 

                

                

                

                

                

 

напред наведена лица чланови породичног домаћинства и да купац првог стана испуњава услове за 

рефундацију ПДВ-а у износу од __________,__ динара.  

Наиме, утврђено је да је подносилац захтева купио стан од ___ m
2
, за који је плаћен ПДВ 

обрачунат и исказан у рачуну продавца бр. ___ у износу од _______ динара, а за себе и напред поменуте 

чланове породичног домаћинства остварује право на рефундацију плаћеног ПДВ на површину од ____ 

m
2
 (право на рефундацију ПДВ може се остварити за стан чија површина за купца првог стана износи до 

40 m
2
, а за чланове његовог породичног домаћинства до 15 m

2
 по сваком члану који није имао у својини, 

односно сусвојини стан на територији Републике у периоду од 1. јула 2006. године), сагласно одредбама 

чл. 56а ст. 3. Закона о порезу на додату вредност, односно остварује право на рефундацију плаћеног 

износа ПДВ у износу од ______________ динара.  

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

Са изложеног одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

Против овог решења може се изјавити жалба у року од 15 дана од дана достављања. Жалба се 

подноси Министарству финансија  Пореској управи -______________________- преко ове Филијале са 

доказом о уплати  380 динара на рачун 840-742221843-57- Републичке административне таксе, по моделу 

97, са позивом на број одобрења___________. 
 

                                                                                                                     ДИРЕКТОР ФИЛИЈАЛЕ 
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Прилог бр. 7. – Решење када се захтев одбија у целости (пример се односи и на непрофитне станове) 

 

                          
          РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

                  И ПРИВРЕДЕ  

         ПОРЕСКА УПРАВА 

  Регионални центар _____________ 

  Филијала ______________________ 

  Број: _____________________ 

             __.__. 201_. године 

               ____________ 

 
Министарство финансија – Пореска управа – Филијала ___________________, решавајући по 

захтеву за рефундацију плаћеног ПДВ из члана 56а Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС‟ 

бр. 84/04,…93/12), и члана 192. Закона о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ‟ број: 33/97, 31/01, 

„Сл.гласник РС‟ број: 30/10), дана __.__. 201_. године, доноси: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

1.ОДБИЈА СЕ захтев за рефундацију плаћеног ПДВ купцу стана 

_______________________________________________________, са адресом у _____________________, 

ул._________________________________ бр. ____, ЈМБГ ____________, број: ___________________ од 

_____ 200__ године, поднет Министарству финансија - Пореској управи – Филијали 

___________________, као неоснован. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 ______________________________________ из __________________, поднео је 

дана_________201_. године, захтев Пореској управи Филијали за рефундацију плаћеног ПДВ при 

куповини првог стана из члана 56а Закона о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 

84/04,...93/12),  на износ од ___________ динара. 

Уз захтев су приложени следећи докази: __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

Разматрајући поднети захтев и приложене доказе уз захтев, овај орган је утврдио да је захтев 

неоснован и да га треба одбити, а ово из следећих 

разлога:___________________________________________________________________________________

________________________________ 

Са напред изнетог, решено је као у диспозитиву овог решења. 

 Против овог решења може се изјавити жалба у року од 15 дана од дана достављања. Жалба се 

подноси Министарству финансија Пореској управи -______________________ преко ове Филијале са 

доказом о уплати 380 динара на рачун 840-742221843-57 -Републичке административне таксе, по моделу 

97, са позивом  на број одобрења________________. 

 

 

                                                                                                                 ДИРЕКТОР    ФИЛИЈАЛЕ                                                
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 Прилог бр. 8.  – захтев за доставање докумената 

 

 

 

                        
          РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И 

                   ПРИВРЕДЕ 

              ПОРЕСКА УПРАВА 

Регионални центар _____________ 

Филијала ______________________ 

Број: _____________________ 

__.__. 201_. године 

____________ 
 

__________________________________ 
(име и презиме подносиоца захтева) 

________________________ 
(место пребивалишта подносиоца захтева) 

________________________ 
(ул. и број пребивалишта  подносиоца захтева) 

 

ПРЕДМЕТ: Захтев за достављање непоходних докумената  

 

Чланом 121. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС‟, 
број 80/02,...,93/12) прописано је да је порески обвезник дужан да на позив Пореске управе, непосредно 

или преко пореског пуномоћника, учествује у даљем поступку канцеларијске контроле и да пружи 

тражена објашњења и документацију у року који одреди Пореска управа. 

Дана _________ поднели сте захтев купца хране и опреме за бебе за рефундацију ПДВ, 

заведен под бројем предмета ______________.  

Контролом докумената које сте поднели уз захтев  утврђено је да нисте доставили сву потребну 

документацију која је прописана чланом 10б  Правилника о поступку остваривања права на повраћај 

ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ (''Сл.гласник РС‟, број 107/04,…,120/12).  

Због наведеног, а ради утврђивања потпуног чињеничног стања  у поступку обраде вашег 

захтева, и одлучивања по истом, потребно је да овом органу доставите, у року од три дана од дана 

пријема овог захтева, следећа документа:   

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________. 

Уколико  у накнадно одређеном року не доставите захтевану документацију,  на основу члана 

127. став 3. Закона о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ‟ број: 33/97, 31/01, „Сл.гласник РС‟ број: 

30/10)  , закључком ћемо одбацити ваш захтев као да није поднесен. 

 

 

ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР 
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Прилог бр. 9. – закључак о одбацивању захтева као да није поднесен 

 

 

 

                        
          РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И 

                   ПРИВРЕДЕ 

              ПОРЕСКА УПРАВА 

Регионални центар _____________ 

Филијала ______________________ 

Број: _____________________ 

__.__. 201_. године 

____________ 
 

Министарство финансија и привреде – Пореска управа – Филијала ___________________, 

решавајући по захтеву за рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме за бебе, на основу члана 211. 

Закона о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ‟ број: 33/97, 31/01, „Сл.гласник РС‟ број: 30/10), дана 

__.__. 201_. године, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев _______________________________________  

из_______________________________ул. и бр.________________________________________________  

купца хране и опреме за бебе за рефундацију ПДВ, заведен под бројем______________ од 

___________године, као да није поднесен. 

 

Против овог закључка дозвољена је посебна жалба. 

 

   

Образложење 

 

 Дана __________________године поднели сте захтев купца хране и опреме за бебе за 

рефундацију ПДВ, који је заведен под бројем ________________ . 

 Контролом докумената коју сте поднели уз захтев  утврђено је да нисте доставили сву потребну 

документацију која је прописана чланом 10б  Правилник о поступку остваривања права на повраћај ПДВ 

и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ (''Сл.гласник РС‟, број 107/04,...,120/12).  

На основу члана 121. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. 

гласник РС‟, број 80/02,...,93/12) достављен вам је  захтев да у року од три дана од дана пријема истог 

доставите тачно одређену документацију, а ради утврђивања потпуног чињеничног стања  у поступку 

обраде поднетог захтева  и одлучивања по истом. 

Како у накнадно одређеном року нисте доставили тражене доказе,  на основу члана 127. став 3. 

Закона о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ‟ број: 33/97, 31/01, „Сл.гласник РС‟ број: 30/10)  

одлучено је као у диспозитиву. 

Против овог закључка може се поднети жалба у року од 15 дана од дана пријема истог. 

Жалба се подноси Министарству финансија и привреде – Пореска управа - Регионални 

центар______________, а преко ове Филијале, са доказом о уплати  износа од 380,00 динара на рачун 

840-742221843-57 – Републичке административне таксе, по моделу 97, са позивом на број 

одобрења______________. 

 

ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР 
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Прилог бр. 10. – закључак о одбацивању захтева као преурањеног/ није дозвољена 

жалба 

 

                       
          РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И 

                   ПРИВРЕДЕ 

              ПОРЕСКА УПРАВА 

Регионални центар _____________ 

Филијала ______________________ 

Број: _____________________ 

__.__. 201_. године 

____________ 
 

Министарство финансија и привреде – Пореска управа – Филијала ___________________, 

решавајући по захтеву за рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме за бебе, на основу члана 211. 

Закона о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ‟ број: 33/97, 31/01, „Сл.гласник РС‟ број: 30/10), дана 

__.__. 201_. године, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев _______________________________________  

из_______________________________ул. и бр.________________________________________________  

купца хране и опреме за бебе за рефундацију ПДВ, заведен под бројем______________ од 

___________године, као преурањен. 

 

 

   

Образложење 

 

 Дана __________________године поднет је захтев  

купца хране и опреме за бебе за рефундацију ПДВ, који је заведен под бројем ________________ . 

  

На основу одредбе члана  10б  Правилника о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о 

начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ (''Сл. гласник РС'', бр. 107/04,...,120/12 – у даљем 

тексту: Правилник) купац хране и опреме за бебе из члана 56б Закона о порезу на додату вредност (''Сл. 

гласник РС'', бр. бр.84/04,...,93/12 - у даљем тексту: Закон о ПДВ)  остварује рефундацију ПДВ у складу 

са Законом о ПДВ, на основу писменог захтева који подноси надлежном пореском органу. 

Правилником су прописани рокови у којима купац хране и опреме за бебе из члана 56б Закона о 

ПДВ  може да поднесе захтев за рефундацију ПДВ и то: 

- од 01. до 15. јула 2013. године, за набавке извршене у периоду од 01. јануара 2013. до 30. 

јуна 2013. године  (први захтев); 

- од 01. до 15. фебруара,  

- од 01. до 15.07. текуће године. 

Како је ваш захтев поднет  дана________ 20_______године, дакле пре прописаног рока, исти је 

одбачен као преурањен.  

 

ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР 
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Прилог бр. 11.  – Решење када се захтев  у целости прихвата  
 

                        
          РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И 

                   ПРИВРЕДЕ 

              ПОРЕСКА УПРАВА 

Регионални центар _____________ 

Филијала ______________________ 

Број: _____________________ 

__.__. 201_. године 

____________ 
 

 

Министарство финансија  и привреде  – Пореска управа – Филијала ___________________, 

решавајући по захтеву за рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме за бебе, на основу члана 56б 

став 8. Закона о порезу на додату вредност (''Сл. гласник РС'', бр.84/04,...,93/12) и члана 192. Закона о 

општем управном поступку („Сл.лист СРЈ‟ број: 33/97, 31/01, „Сл.гласник РС‟ број: 30/10), дана __.__. 

201_. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. Купцу __________________________________________________________из 

_____________________, ул. _______________ __________________бр. ____, ЈМБГ 

_____________________________________,  

УТВРЂУЈЕ СЕ  право на рефундацију плаћеног ПДВ за куповину хране и опреме за бебе у 

периоду од ________________до _______________20_  године у износу од ____________ динара. 

 

2.                    НАЛАЖЕ СЕ Министарству финансија и привреде – Управи за трезор – Филијали Стари 

град, да рефундацију плаћеног ПДВ купцу хране и опреме за бебе по овом решењу изврши на терет 

рачуна 840-714112843-10 – Рефундација ПДВ купцу хране и опреме за бебе, позив на број задужења 

(састоји се од двоцифрене ознаке контролног броја, троцифрене ознаке шифре општине подносиоца 

захтева и ЈМБГ лица коме се врши рефундација и слова F – КК 601 ЈМБГ F),  а у корист  рачуна 

подносиоца захтева из тачке 1. овог решења број_________________________________, који се води 

код банке_________________________. 

 Повраћај спровести са шифром плаћања 257. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

______________________________________________________ из _________________поднео/ла је 

Пореској управи Филијали _____________ дана __.__.200_. године, захтев за рефундацију плаћеног 

ПДВ за куповину  хране и опреме за бебе, за период од ____________________до 

________________20____ године, на износ од ________,__ динара ( у даљем тексту: захтев). 

Захтев је заведен под бројем______________________. 

Уз захтев је достављена следећа документација 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Увидом  у податке наведене у захтеву, податке из базе МУП  Републике Србије о резидентима 

и држављанима Републике Србије,  податке других надлежних државних органа и  доказе поднете уз 

захтев у случају старатељства утврђено је да подносилац захтева на дан подношења захтева за 

рефундацију ПДВ  испуњава услове из члана 56б став 1. Закона о порезу на додату вредност (''Сл. 

гласник РС'', бр. 84/04,...,93/12 – у даљем тексту: Закон о ПДВ) који прописује да право на рефундацију 

ПДВ за куповину хране и опреме за бебе, на основу поднетог захтева, има родитељ, односно старатељ 

бебе – пунолетни држављанин Републике Србије, са пребивалиштем на територији Републике, који 
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купује храну и опрему за бебе ( у даљем тексту: купац хране и опреме за бебе). 

 

                  На основу података из службене евиденције Пореске управе и података јединица локалне 

самоуправе утврђено је да купац хране и опреме за бебе испуњава услове прописане чланом 56б став 

2. тачка 1) Закона о ПДВ који се односе на укупан нето приход  и на укупну имовину родитеља, 

односно старатеља бебе на коју се плаћа порез на имовину. 

  

Увидом у поднете оригинале фискалних  исечака  порески орган је утврдио да су исти издати 

у складу са прописима којима се уређују фискалне касе, и да је по тим рачунима у периоду од 

_____________________до ________________20___године купљена храна и опрема за бебе из члана 

56б став 7. Закона о ПДВ, са исказаним ПДВ: 

- по стопи од  8% у износу од   ______________ динара; 

- по стопи од 20% у износу од ______________ динара,. 

Полазећи од одредбе члана 56б став 3. Закона о ПДВ који прописује да се право на 

рефундацију ПДВ за куповину  хране и опреме за бебе до износа од 70.000 динара за бебу старости до 

две године, и то у првој години старости до 40.000 динара, а у другој до 30.000 динара, купцу хране и 

опреме за бебе је, по поднетом захтеву,  утврђено право на рефундацију плаћеног ПДВ у износу од 

_______________________ динара. 

Министарству финансија и привреде – Управи за трезор – Филијали Стари град,  је наложено да 

рефундацију плаћеног ПДВ купцу хране и опреме за бебе по овом решењу изврши на рачуна 

подносиоца захтева број_________________________________, који се води код 

банке_________________________. 

Са изложеног одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

Против овог  решења може се поднети жалба у року од 15 дана од дана пријема истог. 

Жалба се подноси Министарству финансија и привреде – Пореска управа - Регионални 

центар______________, а преко ове Филијале, са доказом о уплати  износа од 380,00 динара на рачун 

840-742221843-57 – Републичке административне таксе, по моделу 97, са позивом на број 

одобрења______________. 

 

 

 

 

                                                                                   ДИРЕКТОР ФИЛИЈАЛЕ 
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Прилог бр. 12 – Решење када се захтев одбија  
 

                        
          РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И 

                   ПРИВРЕДЕ 

              ПОРЕСКА УПРАВА 

Регионални центар _____________ 

Филијала ______________________ 

Број: _____________________ 

__.__. 201_. године 

____________ 
 

 

Министарство финансија  и привреде  – Пореска управа – Филијала ___________________, 

решавајући по захтеву за рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме за бебе, на основу члана 56б 

став 8. Закона о порезу на додату вредност (''Сл. гласник РС'', бр.84/04,...,93/12) и члана 192. Закона о 

општем управном поступку („Сл.лист СРЈ‟ број: 33/97, 31/01, „Сл.гласник РС‟ број: 30/10), дана __.__. 

201_. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

ОДБИЈА СЕ захтев _______________________________________________из ____________________, 

ул. _______________ _____________________________бр. ____, ЈМБГ __________________________,  

за рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме за бебе у периоду од ________________до 

_______________20_  године у износу од ____________ динара, као неоснован. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

______________________________________________________ из _________________поднео/ла је 

Пореској управи Филијали _____________ дана __.__.200_. године, захтев за рефундацију плаћеног 

ПДВ за куповину  хране и опреме за бебе, за период од ____________________до 

________________20____ године, на износ од ________,__ динара ( у даљем тексту: захтев). 

Захтев је заведен под бројем______________________. 

Уз захтев је достављена следећа документација 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Према члану 56б став 1. Закона о порезу на додату вредност (''Сл. гласник РС'', 

бр.84/04,...,93/12 – у даљем тексту: Закон о ПДВ) право на рефундацију ПДВ за куповину хране и 

опреме за бебе може остварити, на основу поднетог захтева родитеља, односно старатеља бебе – 

пунолетни, држављанин Републике Србије, са пребивалиштем на територији Републике. 

Купац хране и опреме за бебе може да оствари рефундацију ПДВ  под условом да: 

- је укупан нето приход родитеља, односно старатеља у години која претходи години у којој се 

подноси захтев за рефундацију ПДВ остварен у мањем износу од прописаног одредбом члана 56б став 

2. тачка 1) Закона о ПДВ и да је укупна имовина родитеља, односно старатеља бебе на коју се плаћа 

порез на имовину у складу са прописима којима се уређује порез на имовину мањи од износа 

прописаног чланом 56б став 2. тачка 1) Закона о ПДВ; 

- да поседује фискалне исечке издате од стране продавца у складу са прописима којима се 

уређују фискалне касе. 

Право на рефундацију ПДВ може се остварити  до износа од 70.000 динара за бебу старости 

до две године, и то у првој години старости до 40.000 динара, а у другој до 30.000 динара. 

Храном и опремом за бебе, према одредби члана 56б став 7. Закона о ПДВ  сматрају се: млеко 
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за одојчад, кашице, креветац, колица, столица за храњење, столица за кола, пелене. 

Увидом  у податке из службене евиденције МУП Републике Србије о резидентима и 

држављанима Републике Србије,  затим  податаке из слежбене евиденције Пореске управе и  јединица 

локалне самоуправе, као  и  доказе поднете уз захтев  порески орган је утврдио да подносилац захтева 

на дан подношења захтева за рефундацију ПДВ не испуњава услов/услове за остваривање права на 

рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме за бебе, прописане чланом 56б  Закона ПДВ и то: 

 

- није  родитељ/старатељ бебе 

- није пунолетан 

- није држављанин Републике Србије 

- нема пребивалиште на територији Републике Србије 

- укупан нето приход родитеља/старатеља бебе у години која претходи години у којој се 

подноси захтев  остварен у већем износу од прописаног износа, 

- укупна имовина родитеља/старатеља бебе на коју се плаћа порез на имовину веће 

вредности од прописане 

- достављени фискални исечци продавца нису у складу са прописима којима се уређују 

фисклане касе 

- оставрио право на рефундацију износа од 70.000 динара 

- захтев поднет за куповину хране и опреме за бебе која је вршена у периоду преко две 

године старости бебе 

- по достављеним фискалним рачунима вршена набавка добара која немају третман хране и 

опреме за бебе прописане чланом 56б став 7.Закона о ПДВ. 

 

 

              Са изложеног одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

Против овог  решења може се поднети жалба у року од 15 дана од дана пријема истог. 

Жалба се подноси Министарству финансија и привреде – Пореска управа - Регионални 

центар______________, а преко ове Филијале, са доказом о уплати  износа од 380,00 динара на рачун 

840-742221843-57 – Републичке административне таксе, по моделу 97, са позивом на број 

одобрења______________. 

 

 

 

 

                                                                                                    ДИРЕКТОР ФИЛИЈАЛЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


