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                                              e-mail: a.k.srbije@gmail.com 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 

НЕМАЊИНА 11 
БЕОГРАД 

 
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 
 

КНЕЗА МИЛОША 20 
БЕОГРАД 

 
 
 
ПРЕДМЕТ: Захтев Адвокатске коморе Србије за измену Уредбе о ближим условима, 
критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од 
самосталне делатности („Сл.гласник РС“ број 94/2019, 96/2019 – испр. и 156/2020) 
 
 
Овим захтевом Адвокатска комора Србије тражи измену одредбе чл.6.ст.1. Уредбе о ближим 
условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на 
приходе од самосталне делатности („Сл.гласник РС“ број 94/2019, 96/2019 – испр. и 
156/2020), тако да гласи: 

„У случају да се као резултат промене начина утврђивања паушалног пореза утврђени износ 
основице повећа за више од 10% у односу на износ утврђен за претодну годину, примењиваће 
се повећање од 10% годишње.“ 

Наиме, из постојећег става 1.чл.6. Уредбе, тражимо да се бришу речи „закључно са 
2022.годином“, тако да би након измене Уредбе, повећање и за 2023.годину и све следеће 
године било максимално 10% у односу на претходну годину. 

 

Образложење захтева 

за измену Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално 
опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности („Сл.гласник РС“ број 
94/2019, 96/2019 – испр. и 156/2020) 
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Како би се без измене Уредбе, почев од 1.01.2023.године, пореске обавезе за адвокате који су 
обвезници паушалног пореза, ускладиле са износом који је у складу са новим начином  
обрачуна по Уредби, Адвокатска комора Србије је извршила анализу примене Уредбе почев од 
1.01.2023.године уколико се Уредба не би мењала, и уколико би се изменила у складу са 
захтевом који се подноси. 

Анализа је рађена на основу максималног износа по општинама који се плаћају, а пројекција 
на основу пројектованог раста зарада у 2023.години, те је анализом утврђено да уколико би 
важећа Уредба остала неизмењена, да би већина адвоката плаћала максималне износе 
по општинама (осим оних који имају кокрективан фактор због година старости).  

За анализу су коришћени подаци добијени од Пореске управе Републике Србије, односно 
табела Пореске управе са свим траженим подацима за све адвокате који порез плаћају 
паушално (шифра делатности 69.10-правни послови), а који су добијени по захтеву 
Адвокатске коморе Србије, са подацима: 

− месечна основица, односно паушални приход који је утврђен у складу са Уредбом, 

− подаци о обрачунатом порезу и доприносима за 2022.годину са подацима о укупном 
износу утврђених пореских обавеза за 2022.годину, 

− месечну основицу за обрачун пореза и доприноса за адвокате за 2022.годину, 

− основицу (ограничавајући фактор од 10% раста у односу на претходну годину) која се 
примењује у ситуацији када је приход за 2022.годину утврђен за више од 10% у односу 
на претходну годину, 

− износ основице када је приход за 2022.годину утврђен у износу нижем од утврђене 
пореске основице за претходну годину. 

Анализа је рађена и највећи део анализе посвећен градовима/општинама које имају највећи 
број адвоката, па је закључено да је највећи број адвоката у три највећа града – Београд, 
Нови Сад и Ниш и да они чине нешто више од 60% укупног броја адвоката у Републици 
Србији који порезе и доприносе плаћају паушално, а истовремено су и адвокати са 
највећим износом пореског оптерећења. 

Анализом је утврђено да тек нешто више од 3% адвоката плаћа тренутно највише износе 
пореских обавеза по градовима, да у Београду више од 75% адвоката има пореску обавезу 
испод 30.000,00 динара, да је тај проценат у Новом Саду 88%, те да је просечна обавеза 
адвоката који паушално плаћа порез на територији града Београда 25.465,00 динара, док је та 
просечна обавеза у Новом Саду 21.920,00 динара и у Нишу 19.051,00 динара. 

Уколико се Уредба не измени на начин који предлажемо, сви адвокати који немају умањења 
за године старости или године од почетка обављања делатности, ће имати обавезу плаћања 
пореза и доприноса у висини која је процењена у табели 7. Анализе (у прилогу), а што значи 
да ће преко 80% адвоката у Београду, Новом Саду и Нишу имати драстично увећање пореске 
обавезе, односно досадашњи проценaт адвоката који плаћају максималне износе пореза у ова 
три града (3%) би применом Уредбе без предложене измене порастао на 80% који ће плаћати 
максималне износе пореског увећања, што значи да би 60% од укупног броја адвоката у 
Србији почев од 01.01.2023. имао драстично повећање пореских обавеза и плаћало их у 
максималним износима. И ако је у Уредби било предвиђено да ће се почев од 1.01.2023.године 
паушални порез ускладити са новим начином обрачуна, тадашње пројекције раста пореских 
обавеза су биле доста ниже, и садашња пројекција из анализе показује да су пројектоване 
обавезе у 2023.години веће за 50% у односу на износ који је пројектован 2019.године, а из 
разлога раста просечних зарада који је периоду од 2018 – 2022. години износио 54,21% на 
територији Републике Србије, што се у време усвајања постојеће Уредбе није могло 
предвидети. 
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Драстично увећање пореских обавеза у односу на 2022.годину, за адвокатуру нема оправдања 
и није реално, јер се број адвоката сваке године драстично увећава. Број адвоката који су били 
уписани у Именик адвоката Адвокатске коморе Србије је на дан 31.12.2018. износио 10.072., а 
на дан 15.07.2022. број адвоката у Републици Србији је 11.822, што значи да је за период од 3 
године и 6 месеци укупан број адвоката је повећан за 17,4%. Истовремено се потреба за 
пружањем правне помоћи физичким и правним лицима не повећава, већ смањује, а посебно 
током 2020. и 2021.година, у годинама пандемије која је погодила су све области живота и 
рада, па и адвокатуру.  

Адвокатска комора Србије стога сматра нереалним овако драстично повећање пореских 
обавеза адвокатима који порез плаћају паушално, и упућује предлог за измену Уредбе о 
ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза 
на приходе од самосталне делатности („Сл.гласник РС“ број 94/2019, 96/2019 – испр. И 
156/2020), тако да гласи: 

„ У случају да се као резултат промене начина утврђивања паушалног пореза утврђени 
износ основице повећа за више од 10% у односу на износ утврђен за претодну годину, 
примењиваће се повећање од 10% годишње.“ 

 

Адвокатска комора Србије предлаже да се у најкраћем могућем року организује 
састанак између Владе РС, Министарства финансија и Адвокатске коморе Србије 
поводом овог предлога. 

 

Прилог:  Анализа „Паушално опорезивање адвокатске делатности – тренутно стање и осврт 
на начин опорезивања почев од 1.01.2023.године“ Оливера Андруна, пореског саветника 
Адвокатске коморе Србије 

 
                                                                        ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                                                 АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

 

     Јасмина Милутиновић, адвокат 

 

 

 

 


