
Закон о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара 
 

- ПОРЕЗ ЗА ПУТНИЧКЕ АУТОМОБИЛЕ, КОМБИ ВОЗИЛА И МОТОЦИКЛЕ ПРЕМА РАДНОЈ ЗАПРЕМИНИ МОТОРА 
 
У „Службеном гласнику“ Републике Србије бр. 31, од 30.04.2009. године, објављен је Закон о изменама и допунама 
Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара – који се примењује од 08.05.2009. године којим је 
прописана обавеза плаћања пореза за путничке аутомобиле, комби возила и мотоцикле према радној запремини 
мотора. Обвезник пореза је правно и физичко лице на чије се име возило региструје, продужава важност 
регистрације, односно замењује регистарске таблице. 
 
Приликом регистрације, продужења  регистрације и замене регистарских таблица плаћа се порез на употребу 
моторног возила у следећем износу: 
 

1. За путничке аутомобиле и комби возила                        динара 
до 1.150 ццм 850 
преко 1.150 до 1.300 ццм  1.650 
преко 1.300 до 1.600 ццм  3.650 
преко 1.600 до 2.000 ццм  7.500 
преко 2.000 до 2.500 ццм  37.000 
преко 2.500 до 3.000 ццм 75.000 
преко 3.000 ццм  155.000 

       
   

2. Мотоцикли  динара 
до125 ццм 990 
преко 125 до 250 ццм 1.650 
преко 250 до 500 ццм  2.500 
преко 500 до 750 ццм  4.995 
преко 750 до 1.100 ццм  12.495 
преко 1.100 ццм 31.230 

        
Прописани износ пореза на употребу наведених моторних возила умањује се за возила преко навршених пет 
година старости и то за: 
 15% - код возила преко пет до осам навршених година старости; 
 25% - код возила преко осам до 10 навршених година старости; 
 40% - код возила преко 10 навршених година старости. 
 
За путничке аутомобиле и комби возила старости 20 и више година порез на употребу моторних возила износи 20% 
од прописаног износа. 
 
За путничке аутомобиле којима се обавља ауто-такси превоз и за специјалне путничке аутомобиле за обуку возача 
са уграђеним дуплим командама прописани износ пореза на употребу моторног возила (поред напред наведених 
умањења од 15,25 и 40%) додатно се умањује за 50%. 
 
Порез за употребу моторних возила не плаћају: 

1. Војни инвалиди, цивилни инвалиди рата и инвалиди рада са 80 или више процената телесног 
оштећења; 

2. Војни инвалиди, цицилни инвалиди рата и инвалиди рада код којих постоји телесно оштећење које има 
за последицу неспособност доњих екстремитета ногу од 60 или више процената; 

3. Здравствене установе за санитетска возила за превоз болесника на дијализи и за возила која служе за 
трансфузију крви. 

 
Порез на употребу моторног возила обрачунава обвезни и уплаћује на прописани уплатни рачун јавних прихода. 
 
Доказ о плаћеном порезу се прилаже уз захтев за регистрацију, продужење регистрације, односно замену 
регистарских таблица. 
 
Регистрација, продужење важности регистрације односно, замена регистарских таблица не може се вршити без 
прилагања доказа о плаћеном порезу на употребу моторних возила у прописаном износу. 



Чланом 5А став 2 поменутог закона је прописано да лице, које је у току године стекло право својине на возилу (код 
чије је регистрације порез на употребу плаћен у прописаном износу) није у обавези да због те промене плати 
прописани порез на употребу возила – осим ако се због тога мора извршити нова регистрација, продужење 
регистрације или замена регистарских таблица у складу са прописима којима се утврђује регистрација возила. Ако се 
у току важења регистрације промени власник, и нови власник поднесе захтев за регистрацију, у том случају уз захтев 
треба приложити доказ о плаћеном порезу на употребу моторног возила (независно да ли се мења регистарско 
подручје и да ли се издају нове регистарске таблице). Ако власник возила, у току важења регистрације, поднесе 
захтев за промену регистарских таблица због оштећења, крађе – губитка или издавања регистарских таблива по 
жељи -  у том случају уз захтев не треба приложити доказ о уплати пореза на употребу моторног возила. 
 
Законом је прописано да ће се новчаном казном за прекршај, у износу од 5.000 до 50.000 динара, казнити одговорно 
лице у органу надлежном за регистрацију возила ако региструје возило, продужи важност регистрације или изврши 
замену регистарских таблица без прилагања доказа о плаћеном порезу на употребу моторног возила. 


