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                             ДОНАЦИЈЕ И ПОРЕСКЕ ОЛАКШИЦЕ 
 

Законом који уређује порез на добит правних лица прописано је да се као расход у 

пореском билансу обвезника признају издаци у збирном износу највише до 5% од укупног 

прихода за:  

1) здравствене, образовне, научне, хуманитарне, верске и спортске намене, заштиту 

животне средине, као и давања учињена установама, односно пружаоцима услуга 

социјалне заштите основаним у складу са законом који уређује социјалну заштиту; 

 

2) хуманитарну помоћ, односно отклањање последица насталих у случају ванредне 

ситуације, који су учињени Републици Србији, аутономној покрајини, односно 

јединици локалне самоуправе. 

Као расход у пореском билансу обвезника признају се издаци за улагања у области 

културе, укључујући и кинематографску делатност у износу највише до 5% од укупног 

прихода. 

Давања, односно издаци за друге намене које нису изричито прописане законом који 

уређује порез на добит правних лица не признају се као порески расход. 

 

КО МОЖЕ ДА ДАЈЕ ДОНАЦИЈУ И У КОЈЕ СВРХЕ 
 

Привредна друштва или друга правна лица основана ради стицања добити, као и 

предузетници у систему самоопорезивања (који воде пословне књиге), могу давати 

донацију у новцу, роби или услугама и остварити пореске олакшице у смислу да се издаци 

(давања) признају као расход, и по том основу могу умањити пореску основицу за обрачун 

пореза на добит правних лица, односно пореза на приход од обављања самосталне 

делатности. 

Уколико привредно друштво или предузетник донесе одлуку да одређена средства у 

новцу, роби или услугама издвоји ради давања донације, донирана средства може 

определити за: 

 

- општекорисне, односно здравствене, образовне, научне, хуманитарне, верске и 

спортске намене, заштиту животне средине, као и давања учињена установама, 

односно пружаоцима услуга социјалне заштите основаним у складу са законом 

који уређује социјалну заштиту; 
 

- хуманитарну помоћ, односно отклањање последица насталих у случају 

ванредне ситуације, која су учињена Републици Србији, аутономној покрајини, 

односно јединици локалне самоуправе или 

 

- улагање у области културе . 
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1) ИЗДАЦИ ЗА ОПШТЕКОРИСНЕ НАМЕНЕ 

Издаци за општекорисне намене из члана 15. став 1. тачка 1) Закона о порезу на 

добит правних лица су издаци за: 

- здравствене, 

- образовне, 

- научне, 

- хуманитарне,  

- верске и 

- спортске намене, 

- заштиту животне средине и 

- област социјалне заштите. 

Као расход у пореском билансу обвезника признају се у збирном износу са осталим 

издацима из члана 15. став 1. тачка 2) Закона о порезу на добит правних лица највише до 

5% од укупног прихода. 

 

УСЛОВИ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ РАСХОДА ПО ОСНОВУ ИЗДАТАКА ЗА 

ОПШТЕКОРИСНЕ НАМЕНЕ 

Као расход у пореском билансу обвезника могу бити признати издаци за 

општекорисне намене ако се кумулативно испуне два услова прописана законом који 

уређује порез на добит правних лица, а то су: 

1. да је давање извршено лицима регистрованим, односно основаним за наведене 

намене, у складу са посебним прописима и 

 

2. да лица којима су давања учињена, иста искључиво користе за обављање тих 

делатности (здравствене, образовне, научне, хуманитарне, верске, спортске, 

заштиту животне средине, као и социјалне заштите). 

 

Први услов је да прималац донације мора бити лице које је регистровано, односно 

основано за обављање горе поменутих делатности, односно прималац донације може 

бити: 

- установа, односно свако правно лице основано у циљу обављања здравствене, 

образовне, научне, хуманитарне, верске и спортске делатности, односно за 

заштиту животне средине и у сврху пружања услуга социјалне заштите или 

 

- предузетник, основан за обављање наведених делатности; 

 

- организација цивилног друштва – удружење, задужбина или фондација, која је 

уписана у Регистар удружења односно Регистар задужбина и фондација, који 

води Агенција за привредне регистре и који су регистровани ради доброчиног 

остваривања општекорисног циља који није забрањен Уставом или законом. 
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Други услов је да прималац донације предметно давање искључиво користи за 

обављање напред наведених делатности за које је то лице регистровано односно основано. 

 

Као пример наводимо давање извршено правном лицу које се, у складу са 

позитивним прописима, бави научном делатношћу. Како би расход у том случају био 

признат у пореском билансу обвезника, неопходно је да то давање правно лице користи за 

обављање научне делатности. 

У наставку се даје објашњење како се привредним субјектима-донаторима признају 

расходи у случају извршених давања лицима регистрованим, односно основаним за 

општекорисне намене: 

а) издаци за здравствене намене 

Да би расход по основу издатака за здравствене намене био признат у пореском 

билансу обвезника-даваоца, потребно је да се давање изврши лицу које је регистровано 

односно основано за обављање здравствене делатности, у складу са законом који уређује 

здравствену заштиту, независно од тога да ли су учињена установи основаној од стране 

Републике, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе или установи 

основаној у приватној својини. 

б) издаци за образовне намене 

 Да би расход по основу издатака за образовне намене био признат у пореском 

билансу обвезника-даваоца, потребно је да је давање извршено лицу које је регистровано, 

односно основано за обављање делатности образовања, у складу са законима којима се 

уређују предшколско, основно, средње и високо образовање, као и образовање одраслих, 

независно од тога да ли су учињена образовној установи основаној од стране Републике, 

аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, или установи основаној у 

приватној својини. 

в) издаци за научне намене  

Када привредни субјект донира за научне намене, да би расход по том основу био 

признат у пореском билансу обвезника-даваоца, потребно је да је давање учињено 

организацијама, основаним и регистрованим за обављање научне делатности, у складу са 

законом који уређује научноистраживачку делатност. 

г) издаци за хуманитарне намене 

Расход по овом основу може бити признат у пореском билансу обвезника – даваоца 

уколико је давање учињено организацији која је регистрована, односно основана за 

обављање хуманитарних активности, у складу са позитивним прописима.  

д) издаци за верске намене 

Издаци за верске намене признају се као расход у пореском билансу обвезника-

даваоца, ако је давање учињено традиционалним црквама и верским заједницама, као и 
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оним црквама и верским заједницама које су регистроване у министарству надлежном за 

послове вера, у складу са законом који уређује цркве и верске заједнице. 

ђ) издаци за спортске намене 

Да би расход по основу издатака за спортске намене био признат у пореском билансу 

обвезника-даваоца, потребно је да је давање учињено организацијама које су основане и 

регистроване у складу са законом који уређује спорт. 

е) издаци за заштиту животне средине 

Расход по основу издатака за заштиту животне средине признаје се у пореском 

билансу обвезника-даваоца, ако је давање учињено регистрованим удружењима која 

делују у области заштите животне средине.  

ж) давања учињена установама, односно пружаоцима услуга социјалне заштите  

Да би расход по основу давања био признат у пореском билансу обвезника-даваоца, 

потребно је да је давање учињено установама, односно пружаоцима услуга социјалне 

заштите основаним у складу са законом који уређује социјалну заштиту. 

Расход по овом основу може бити признат када се давање изврши: 

а) установи социјалне заштите, или 

б) другим лицима (удружења, привредна друштва, предузетници и други облици 

организовања) која се баве пружањем услуга социјалне заштите, у складу са 

законом који уређује социјалну заштиту. 

 

2) ИЗДАЦИ ЗА ХУМАНИТАРНУ ПОМОЋ 

Издаци за хуманитарну помоћ из члана 15. став 1. тачка 2) Закона о порезу на добит 

правних лица су: 

- издаци за хуманитарну помоћ, односно отклањање последица насталих у случају 

ванредне ситуације, који су учињени Републици, аутономној покрајини, односно јединици 

локалне самоуправе. 

Као расход у пореском билансу обвезника признају се у збирном износу са осталим 

издацима из члана 15. став 1. тачка 1) Закона о порезу на добит правних лица, највише до 

5% од укупног прихода. 

 

УСЛОВИ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ РАСХОДА ПО ОСНОВУ ИЗДАТАКА ЗА 

ХУМАНИТАРНУ ПОМОЋ, ОДНОСНО ОТКЛАЊАЊЕ ПОСЛЕДИЦА 

НАСТАЛИХ  У СЛУЧАЈУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

 

Привредном субјекту, признају се издаци као расход у пореском билансу под 

условом: 
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1) да је давање извршено за хуманитарну помоћ, односно отклањање последица 

насталих у случају ванредне ситуације, 

 

2) да је давање извршено Републици Србији, аутономној покрајини, односно јединици 

локалне самоуправе. 

 

То значи, да ако се давање врши непосредно привредним субјектима или физичким 

лицима (примера ради: жртвама поплава, елементарних непогода и сл.), таква давања се 

неће признати као расход, јер иста нису извршена Републици Србији, аутономној 

покрајини или јединици локалне самоуправе. 

Ванредне ситуације, какве су на пример природне опасности и техничко-

технолошке опасности уређене су законом којим се уређују ванредне ситуације. 

 

3) ИЗДАЦИ ЗА УЛАГАЊА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ 

Издаци за улагања у области културе, укључујући и кинематографску делатност, 

признају се као расход у износу највише до 5% од укупног прихода. 

Правилником о улагањима у области културе која се признају као расход ближе се 

уређује шта се у смислу закона који уређује порез на добит правних лица сматра улагањем 

у области културе које се признаје као расход. Улагања у области културе признају се као 

расход уколико омогућују: 

1) стварање услова за обављање и развој културних делатности; 

2) откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, 

заштиту, очување, представљање, интерпретацију, коришћењем и управљањем 

културним добрима; 

3) подстицање међународне културне делатности и сарадње; 

4) подстицање едукације у области културе; 

5) подстицање стручних и научних истраживања у области културе; 

6) подстицање младих талената у области културног и уметничког стваралаштва; 

7) употребу информационе и комуникационе технологије (дигиталних водича, 

надограђене и виртуелне стварности, 3Д анимације и др.), генеричких сервиса, 

јединствених софтверских решења у циљу представљања културног наслеђа и 

савременог стваралаштва и омогућавања доступности широј јавности; 

8) подстицање аматерског и уметничког културног стваралаштва; 

9) подстицање дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у култури; 

10) подстицање културног и уметничког стваралаштва особа са инвалидитетом и 

доступности свих културних садржаја особа са инвалидитетом; 

11) подстицање развоја креативних индустрија; 

12) подстицање културног и уметничког развоја друштвено осетљивих група. 

 

Улагање у области културе признаје се као расход уколико се улагање врши у 

установе културе, уметничка удружења, факултете, академије, уметничке школе и друга 

домаћа правна лица која су регистрована у следеће подгрупе делатности према Уредби о 

Класификацији делатности, и то: 
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1) заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских 

локација, зграда и сличних туристичких споменика (91.03); 

2) делатност библиотека и архива (91.01); 

3) делатност музеја, галерија и збирки (91.02); 

4) уметничко стваралаштво (90.03); 

5) производња кинематографских дела, аудио-визуелних програма и телевизијског 

програма (59.11); 

6) снимање и издавање звучних записа и музике (59.20); 

7) издавање књига, часописа и друге издавачке делатности (58.1); 

8) делатност ботаничких и зоолошких вртова и других природних резервата (91.04). 

 

Улагања у области културе која се врше у установе културе, уметничка удружења, 

факултете, академије, уметничке школе и друга домаћа правна лица која су регистрована 

за обављање претходно наведених делатности, представљају издатке који се признају као 

расход уколико су уложена у инвестиције намењене реконструкцији постојећих и 

изградњи нових објеката културе, конзервацији и рестаурацији културних добара као и 

очувању елемената нематеријалног културног наслеђа који су уписани у Национални 

регистар нематеријалног културног наслеђа, програмске активности, продукцију и опрему 

која служи за обављање делатности културе и уметности. 

 

ДОКУМЕНТОВАЊЕ РАСХОДА РАДИ ПРИЗНАВАЊА У ПОРЕСКОМ 

БИЛАНСУ ОБВЕЗНИКА 

Како би се обвезнику пореза на добит правних лица односно обвезнику пореза на 

приходе од самосталне делатности признао расход, потребно је да исти обезбеди доказ да 

је прималац средстава предметна средства искористио за одговарајуће намене. 

Издатке по основу датих донација у новцу, роби или услугама, привредни субјекти 

документују тако да се недвосмислено може утврдити предмет донације, корисник 

донације, као и да су донирана средства примљена и употребљена искључиво за 

обављање делатности из члана 15. став 1. тачка 1) Закона о порезу на добит правних 

лица.  

У зависности од предмета донирања, као доказ може служити одлука органа 

друштва о донирању, уговор, отпремница, доставница, изводи рачуна банака, изјава 

корисника донације о намени коришћења за предметна давања, извештај о 

коришћењу донираних средстава. 

У контроли испуњености услова за признавање расхода из члана 15. став 1. тачка 1) 

Закона о порезу на добит правних лица, надлежни порески орган врши увид у: Одлуку о 

донацији, уговор о донацији, извод са текућег рачуна о пренетим новчаним средствима на 

име донације примаоцу, као и другу пратећу документацију.   

Наиме, уколико се давања примаоцу донације врше у новцу, надлежни порески 

орган ће од даваоца донације захтевати на увид: Одлуке о давању донације и/или уговор о 

донацији, као и извод са текућег рачуна о пренетим новчаним средствима на име донације.  
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Уколико се давања врше у стварима, поред одлуке о давању донације и/или уговора 

о донацији, надлежни порески орган ће од даваоца донације захтевати на увид и: 

 доказ о испоруци добара која су донирана – отпремницу, која прати донирана 

добра, са обавезно попуњеним подацима о називу, седишту испоручиоца добара, 

месту и адреси објекта из кога се добро отпрема, са именом и презименом и 

потписом лица које је издало добра, број под којим је исправа евидентирана у 

прописаној евиденцији и датум издавања исправе, назив и адресу примаоца добара 

и потпис лица које је добра запримило, назив добара, количину, цену по јединици 

мере, укупну вредност добара и податке о превознику добара; 

 доказе о набавној цени добара која су донирана, уколико су иста набављена од 

добављача (калкулација набавне цене донираних добара, фактуре добављача за 

испоручена добра, фактуре добављача за трошкове превоза, утовара и истовара 

добара, трошкови царине - уколико је добро увезено); 

 доказе о цени коштања добара која су донирана, уколико су иста произведена од 

стране даваоца донације (обрачун цене коштања донираних добара, утрошци 

материјала за израду,  трошкови радне снаге на изради, итд.) 

 

Уколико се давања примаоцу донације врше у услугама, поред одлуке о давању 

донације и/или уговора о донацији, надлежни порески орган ће од даваоца донације 

захтевати на увид и доказе о насталим трошковима при извршењу услуга примаоцу 

донације. Докази, којима порески обвезник - давалац донације, документује трошкове 

извршења услуга примаоцу донације, зависе од сваког конкретног случаја, као и од врсте 

дониране услуге, да ли донирану услугу врши сам порески обвезник – давалац донације, у 

којем случају је потребно документовати цену коштања извршене услуге (утрошци 

материјала за израду, трошкови радне снаге настали у сврху пружања услуге, итд.), или за 

извршење услуге коју донира ангажује друга лица - пружаоце услуга, у ком случају је 

дужан да документује извршеност услуга од стране ангажованих лица и вредност 

извршених услуга које су дониране (уговор са пружаоцем услуга, рачуни испостављени од 

стране пружаоца услуга, итд.).  

Уколико је између даваоца донације и примаоца, закључен уговор о донацији, 

надлежни порески орган проверава да ли је у истом, прецизирана намена коришћења 

донираних средстава, а ако уговор није закључен у писаном облику, већ је донација 

извршена на основу одлуке о давању донације, надлежни порески орган утврђује да ли је 

давалац донације, приликом вршења предметних давања прибавио изјаву корисника 

донације о намени коришћења донираних средстава, као и да ли давалац донације 

поседује извештај о коришћењу донираних средстава (када прималац донације употреби 

донирано средство). 

Докази, којима порески обвезник - давалац донације, документује испуњеност 

услова да се донирана средства користе искључиво за обављање делатности из члана 15. 

став 1. тачка 1) Закона о порезу на добит правних лица, зависе од сваког конкретног 

случаја, као и од предмета донирања. Надлежни порески орган у поступку контроле, у 

сваком конкретном случају цени испуњеност услова за признавање расхода из члана 15. 
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став 1. тачка 1) Закона о порезу на добит правних лица, а уколико сматра да докази о 

начину на који су утрошена средства од стране примаоца донације, које обвезници – 

даваоци донације поседују нису довољно поуздани за доношење одлуке о исуњености 

услова из члана 15. став 1. тачка 1) Закона о порезу на добит правних лица, извршиће и 

контролу пословних односа између даваоца донације и примаоца донације, као и контролу 

утрошка донираних средстава код примаоца донације. 

 

У ЧЕМУ СЕ ОГЛЕДА ПОРЕСКА ОЛАКШИЦА 
 

 

Према одредбама закона који уређује порез на добит правних лица, издаци 

настали у вези са давањем донације у новцу, роби или услугама (а за намене наведене у 

члану 15. став 1. Закона о порезу на добит правних лица) признају се као расход у 

пореском билансу највише до висине 5% од укупног прихода даваоца – правног лица 

или предузетника.  

Имајући у виду да се порески признат расход утврђује у процентуалном износу од 

укупног прихода обвезника, укупним приходом обвезника сматра се укупан приход 

који је обвезник исказао (у пореском периоду) у својим пословним књигама, 

независно од начина на који су предметни приходи исказани у билансу успеха сачињеном 

за исти период за који се саставља и подноси порески биланс.  

Према томе, укупан приход чине сви износи исказани на рачунима класе 6 

(Приходи), укључујући и приходе исказане на рачунима групе 62 (Приходи од 

активирања учинака и робе) и групе 63 (Промена вредности залиха учинака), независно од 

тога што износи прихода са наведених рачуна нису исказани у билансу успеха на 

одговарајућим (АОП) позицијама на којима се исказују приходи, већ се по основу прихода 

исказаних на предметним рачунима врши корекција пословних расхода исказаних (на 

одговарајућој АОП позицији) у билансу успеха. 

Расходи који су набројани у члану 15. став 1. Закона о порезу на добит правних 

лица, признају се (збирно) највише до 5% од укупног прихода и то:  

 

У ПОРЕСКОМ БИЛАНСУ ОБВЕЗНИКА ПОРЕЗА НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА 

(ОБРАЗАЦ ПБ 1) 

 

На редном броју  22. Обрасца ПБ 1 уносе се (збирно) издаци за здравствене, 

образовне, научне, хуманитарне, верске и спортске намене, заштиту животне средине, 

давања учињена установама социјалне заштите, као и за хуманитарну помоћ за отклањање 

последица насталих у случају ванредне ситуације, који су учињени Републици,  

аутономној покрајини, јединици локалне самоуправе, у износу који се не признаје као 

расход у пореском билансу.   

С тим у вези, уколико је обвезник пореза на добит правних лица имао издатке за 

напред наведене намене у укупном износу који је већи од 5% од укупног прихода 

обвезника, разлика се уноси под редним бројем 22. Обрасца ПБ 1. 

Међутим, уколико је обвезник у једном пореском периоду исказао у својим 

пословним књигама издатке (само) за нпр. хуманитарне намене (а не и за остале намене 

које су наведене у члану 15. став 1. Закона о порезу на добит правних лица), при чему су 

издаци за хуманитарне намене мањи или једнаки износу који представља 5% од укупног 



10 
 

оствареног прихода, у том случају на редном броју 22. Обрасца ПБ 1 обвезник не исказује 

податак, имајући у виду да се целокупан расход по том основу признаје у пореском 

билансу (приликом утврђивања основице за опорезивање порезом на добит правних лица). 

На редном броју 23. Обрасца ПБ 1 уносе се издаци за улагања у области културе, у 

износу који се не признаје као расход у пореском билансу, а то је износ који прелази износ 

од 5% од укупног прихода обвезника. 

 

У ПОРЕСКОМ БИЛАНСУ ОБВЕЗНИКА ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ГРАЂАНА НА 

ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ (ОБРАЗАЦ ПБ 2) 

 

На редном броју  23. Обрасца ПБ 2 уносе се (збирно) издаци за здравствене, 

образовне, научне, хуманитарне, верске и спортске намене, заштиту животне средине, 

давања учињена установама социјалне заштите, као и за хуманитарну помоћ за отклањање 

последица насталих у случају ванредне ситуације, који су учињени Републици,  

аутономној покрајини, јединици локалне самоуправе, у износу који се не признаје као 

расход у пореском билансу.   

С тим у вези, уколико је обвезник пореза на приходе од самосталне делатности 

имао издатке за напред наведене намене у укупном износу који је већи од 5% од укупног 

прихода обвезника, разлика се уноси под редним бројем 23. Обрасца ПБ 2. 

На редном броју 24. Обрасца ПБ 2 уносе се издаци за улагања у области културе, у 

износу који се не признаје као расход у пореском билансу, а то је износ који прелази износ 

од 5% од укупног прихода обвезника. 

Признавањем ових издатака као расход, умањује се пореска основица за 

обрачун пореза на добит у пореском билансу. 

  
 Пример:  

Обвезник је у пословној 2018. години остварио укупан приход у износу од 

11.000.000 динара, а преко регистроване хуманитарне организације дао је хуманитарну 

помоћ у износу од 700.000 динара са обрачунатим ПДВ (20%) у износу од 140.000 динара. 

Обвезник је дужан да на редном броју 22. Обрасца ПБ 1 искаже износ од 150.000 

динара, који представља разлику између износа порески признатог расхода који износи 

550.000 динара (5% од 11.000.000 динара) и износа дате хуманитарне помоћи од 700.000 

динара без износа обрачунатог ПДВ (700.000-550.000).  

Дакле, износ од 150.000 динара приказује се на редном броју 22. Обрасца ПБ 1 и 

увећава опорезиву добит. 

Уколико је прималац донације обвезник из члана 1. ст. 1. и 2. Закона о порезу на 

добит правних лица (нпр. друштво са ограниченом одговорношћу, правно лице основана 

ради стицања добити и сл.), приход остварен по основу примљених донација је опорезив 

приход, који (заједно са осталим опорезивим приходима) чини основицу за опорезивање 

порезом на добит правних лица. Међутим, уколико недобитна организација из члана 1. 

став 3. Закона о порезу на добит правних лица прими нпр. новчана средства по основу 

уговора о донацији, тако остварен приход (по основу примљене донације) не сматра се 

приходом са тржишта и не улази у основицу за опорезивање порезом на добит правних 

лица.  
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ПРЕГЛЕД ИЗДАТАКА КОЈИ СЕ ПРИЗНАЈУ КАО РАСХОД У ПОРЕСКОМ 

БИЛАНСУ 

 

У наставку је приказан табеларни преглед издатака и њиховог дозвољеног 

процентуалног износа y односу на укупан приход из Биланса успеха, који се признају као 

расход (трошак) y пореском билансу: 

 

П. б. Издаци за сврхе: Члан Закона 

Дозвољени % 

од укупног 

прихода 

1 

здравствене; 

15. став 

1.тачка1) 

до 5% 

 

образовне; 

научне; 

хуманитарне; 

верске; 

заштиту човекове средине 

спортске намене 

давања учињена установама 

односно пружаоцима услуга 

социјалне заштите 

2 

хуманитарну помоћ, односно 

отклањање последица насталих 

у случају ванредне ситуације, 

који су учињени Републици, 

аутономној покрајини, односно 

јединици локалне самоуправе. 

15.став 1. 

тачка 2) 

3 улагања y области културе 15. став 3. до 5% 

 

Износ трошкова (издатака) преко прописаних износа, не признаје ce као расход y 

пореском билансу и за тај износ ce увећава пореска основица y конкретном обрачунском 

периоду. Издатке преко дозвољених процената правно лице исказује y Обрасцу ПБ 1 на 

следећим редним бројевима, и то: 
 

Р.бр Позиција Динара 

  III. Усклађивање расхода   

22 

Издаци за здравствене, образовне, научне, 

хуманитарне, верске и спортске намене, 

заштиту животне средине,  давања учињена 

установама односно пружаоцима услуга  

социјалне заштите, као и за хуманитарну 

помоћ за отклањање последица насталих у 

случају ванредне ситуације, који су учињени 

Републици, аутономној покрајини, јединици 

локалне самоуправе 

  

23 Издаци за улагања y области културе   
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Издатке преко дозвољених процената предузетник исказује y Обрасцу ПБ 2 на 

следећим редним бројевима, и то: 

 

Р.бр Позиција Динара 

1 2 3 

  III. Усклађивање расхода   

23 

Издаци за здравствене, образовне, научне, 

хуманитарне, верске и спортске намене, 

заштиту животне средине,  давања учињена 

установама односно пружаоцима услуга  

социјалне заштите, као и за хуманитарну 

помоћ за отклањање последица насталих у 

случају ванредне ситуације, који су учињени 

Републици, аутономној покрајини, јединици 

локалне самоуправе 

  

24 Издаци за улагања y области културе   

 

 

 

ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО ПРЕДУЗЕТИ КАКО БИ ОБВЕЗНИК ОСТВАРИО ПРАВО 

НА ПОРЕСКЕ ОЛАКШИЦЕ ЗА ДАВАЊА У ОПШТЕКОРИСНЕ СВРХЕ, 

ХУМАНИТАРНУ ПОМОЋ И ОБЛАСТ КУЛТУРЕ 

 

- Уговором  о донацији дефинисати права и обавезе уговорних страна; 

- Обезбедити доказ о уплати средстава, односно доказ о преносу робе или 

извршеним услугама; 

- Документовати  расходе по основу издатака за дате донације и 

- Спровести одговарајућа књижења у пословним књигама. 

 

 

ПРИМЕРИ ИЗДАТАКА КОЈИ СЕ ПРИЗНАЈУ КАО РАСХОД У ПОРЕСКОМ 

БИЛАНСУ 

 

 Давања обвезника учињена здравственој установи, и то, како у новцу (нпр. за 

адаптацију болничких објеката), тако и у стварима (медицинска опрема, намештај за 

болничке собе и канцеларије, клима уређаји и рачунари), у конкретном случају, признају 

се као расход у пореском билансу обвезника – даваоца (сходно члану 15. ст. 1. и 2. 

Закона), независно од тога да ли су учињена установи основаној од стране Републике, 

аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе или установи основаној у приватној 

својини, имајући у виду да су наведена давања у функцији обављања здравствене 

делатности; 

 

(Извод из мишљења Министарства финанасија РС, број 011-00-656/2017-04 од 

26.10.2017. године) 
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 Улагања у области културе која се врше у установе културе, уметничка удружења, 

факултете, академије, уметничке школе и друга домаћа правна лица која су регистрована 

за обављање делатности из члана 3. овог правилника представљају издатке који се 

признају као расход уколико су уложена у инвестиције намењене реконструкцији 

постојећих и изградњи нових објеката културе, програмске активности, продукцију и 

опрему која служи за обављање делатности културе и уметности (члан 4. Правилника); 

 

(Извод из мишљења Министарства финанасија РС, број 430-00-503/2016-04  од  

30.12.2016. године) 
 

 Расход који у својим пословним књигама искаже обвезник по основу давања у 

новцу, односно у опреми, производима, учињених NURDOR-у (као организацији која је 

регистрована за хуманитарну делатност) за финансирање хуманитарних пројеката (нпр. 

изградња новог дечјег хемато-онколошког одељења - анекса Клинике за дечје интерне 

болести у Булевару Зорана Ђинђића 48, Ниш), признаје се у пореском билансу обвезника 

највише до 5% од укупног прихода (збирно са осталим издацима из члана 15. став 1. 

Закона); 

(Извод из мишљења Министарства финанасија РС, број 011-00-00777/2016-04  од  

29.09.2016. године)  
 

 Расход који у својим пословним књигама искаже обвезник по  основу давања (у 

новцу, опреми или производима) учињених UNICEF-у за финансирање хуманитарних 

програма, признаје се у пореском билансу обвезника највише до 5% од укупног прихода 

(збирно са осталим издацима из члана 15. став 1. тачка 1) Закона); 

(Извод из мишљења Министарства финанасија РС, број 413-00-94/2016-04 од  

          11.05.2016. године) 
 

 Расход који у својим пословним књигама на име хуманитарне помоћи искаже 

правно лице по основу датих донација фондацији која се у конкретном случају (према 

наводима из дописа) бави хуманитарним радом и едукацијом људи, тако исказан расход 

(укључујући и издатке по осталим основама из члана 15. став 1. Закона) признаје се у 

пореском билансу обвезника највише до 5% од укупног прихода, под условом да се та 

средства искључиво користе за обављање општекорисних циљева за које је основана та 

фондација; 

(Извод из мишљења Министарства финанасија РС, број 011-00-140/2016-04 од 

09.02.2016. године) 

 Издаци обвезника, учињени преносом новчаних средстава на рачун удружења 

грађана за борбу против ретких болести код деце „Живот“, која ће искључиво бити 

употребљена за лечење оболеле деце, представљају расход који се признаје у пореском 

билансу у складу са Законом, уколико наведено удружење грађана (као прималац 

донације) представља организацију која је регистрована за хуманитарну делатност; 

 

 (Извод из мишљења Министарства финанасија РС, број 413-00-1095/2011-04 од 

13.12.2011. године) 
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 Расходи обвезника учињени на име хуманитарне помоћи и то  уплатом новца на 

рачуне (који су отворени за посебне намене) преко којих се прикупљају новчана средства 

сходно одлуци градоначелника града Краљева (која је донета у складу са прописима о 

буџетском систему), при чему се та новчана средства искључиво користе за санацију 

елементарне непогоде - земљотреса на подручју града Краљева, према нашем мишљењу 

представљају расходе који се признају у пореском билансу у износу и на начин прописан 

одредбом члана 15. ст. 1. и 2. Закона. 

 

(Извод из мишљења Министарства финанасија РС, број 430-07-331/2010-04 од 

19.01.2011. године) 

 

 

 

ПРИМЕРИ ИЗДАТАКА КОЈИ СЕ НЕ ПРИЗНАЈУ КАО РАСХОД У ПОРЕСКОМ 

БИЛАНСУ 
 

 

 

 Уколико је привредни субјекат извршио давање у новцу, роби или услугама 

и за то давање остварио корист у новцу или му је за то давање учињена противуслуга, 

такав издатак се не признаје као расход у пореском билансу.  

 

У случају када привредно друштво обезбеђује новчана и неновчана средства 

факултету који (на свом званичном сајту и веб страници, односно на огласним таблама и 

презентацијама факултета) објављује назив, односно лого, тог привредног друштва, 

односно пружа (привредном друштву) могућност оглашавања позива за израду пројеката, 

стручну праксу и запослење студентима, сматрамо да се (у том случају) ради о уговору о 

спонзорству (између факултета и привредног друштва). 
 

(Извод из мишљења Министарства финанасија РС, број 430-00-456/2018-04 од 17.10.2018.  

године) 
 

 Давања удружењу која нема својство правног лица, односно које није 

уписано у регистар у циљу обављања неке од законом дефинисаних општекорисних 

делатности, не признаје се као порески расход, чак и када је ово удружење основано ради 

обављања хуманитарне делатности, заштите човекове околине, делатности у области 

културе, образовања, спорта. 

 

     Самостално организовање активности не представља законски основ за 

признање трошкова који су настали у вези општекорисних активности као порески 

признат расход. Другим речима, уколико би привредни субјекат, организовао 

хуманитарну акцију, трошкове које би имао око исте, не би се признали као расход у 

пореске сврхе. 

 

 Предмет донације и хуманитарне помоћи у роби, не могу бити дуван и 

дуванске прерађевине, алкохолна пића и путнички аутомобили. 
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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

 

 

1. Како утврдити да ли су лица којима се врши давање регистрована у складу са 

прописима? 

 

Одговор: Привредни субјекти могу проверити да ли су лица којима се врши давање 

регистрована у складу са прописима увидом у јавно доступну евиденцију на интернет 

страни органа који је надлежан за регистрацију (нпр. за лица за чију је регистрацију 

надлежна Агенција за привредне регистре на интернет страници http://www.apr.gov.rs), 

или увидом у извод из регистра који на захтев привредног субјекта може да достави лице 

коме се давање врши. Напомињемо да се издаци за општекорисне намене признају 

уколико су учињена лицима која су регистрована (код АПР или другог регистра), односно 

основана за те намене у складу са посебним прописима.  

 

2. Како поступити када се донација даје јединици локалне самоуправе за сврхе из 

члана 15. став 1. Закона о порезу на добит правних лица? Да ли посматрати да је 

донација дата организацији која је регистрована за намене из члана 15. посматрано у 

односу на статут јединице  локалне самоуправе, или тумачити рестриктивно да 

јединица локалне самоуправе није организација? 

 

Одговор: Давања учињена једници локалне самоуправе признаје се као расход у 

пореском билансу обвезника искључиво у случају када је учињено за хуманитарну помоћ, 

односно отклањање последица насталих у случају ванредне ситуације.  

 

3. Да ли се донација за снимање филма дата друштву са ограниченом 

одговорношћу које се бави филмском делатношћу али није регистровано у Агенцији за 

привредне регистре за делатност која је наведена у Правилнику о улагањима у области 

културе која се признају као расход, признаје у пореском билансу обвезника као расход? 

 

Одговор: Издаци за улагања у области културе, укључујући и кинематографску 

делатност, признају се као расход у пореске сврхе искључиво уколико су учињена лицу 

које је регистровано за обављање делатности наведене у Правилнику о улагањима у 

области културе која се признају као расход. Према томе, давање учињено друштву са 

ограниченом одговорношћу које се бави филмском делатношћу али није регистровано у 

Агенцији за привредне регистре за обављање делатности из Правилника не признаје се као 

расход за пореске сврхе. 

 

4. На који начин се регулишу донације државним органима (нпр. бесплатне 

испоруке Министарству унутрашњих послова) у случају ванредних ситуација? 

 

Одговор: Издаци дати државним органима за сврху отклањање последица насталих 

у случају ванредне ситуације признају се као расход у пореском билансу обвезника.   
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5. Да ли се као расход признају донације у спортске, научне, образовне, 

здравствене сврхе ако су дате лицима која нису регистрована за те намене, али се истим 

баве?      

 Одговор: Донације у општекорисне сврхе дате лицима која нису регистрована, 

односно основана за обављање неке од законом дефинисаних општекорисних делатности 

не признаје се као расход за пореске сврхе.   

 

6. Да ли се предузетницима признају као расход издаци за донације? 

 

Одговор: Да, под условом да су давања извршена у складу са одредбама члана 15. 

Закона о порезу на добит правних лица и да је реч о предузетнику у систему 

самоопорезивања (предузетник који воде пословне књиге).  

 

7. Да ли би опремање школа намештајем било признато за сврхе пореза на добит, 

односно да ли би се сматрало да је донација дата у образовне сврхе?  

 

Одговор: У случају када привредни субјект да донацију образовној установи у виду 

намештаја ради опремања просторија у којима се одржава настава, тај издатак се признаје 

као расход у пореском билансу обвезника под условом да од стране образовне установи 

није учињена противуслуга. Уколико би образовна установа учинила противуслугу (нпр. 

на свом званичном сајту и веб страници, односно на огласним таблама и презентацијама 

истакла назив, односно лого тог привредног субјекта), та средства се не би признала као 

расход у пореском билансу. 

 

8. Када компанија има захтев од државних органа за испоруку робе или новчана 

давања, а да се не ради о ванредној ситуацији, да ли би се такав издатак признао као 

раскод? 

Одговор: Издаци дати државним органима у случају када се не ради о ванредној 

ситуацији не признају се као расход у пореском билансу обвезника. 

 

9. Када компанија има захтев од амбасада за испоруку робе или новчана давања да 

ли би се такав издатак признао као раскод?  

 

Одговор: Давања учињена амбасадама не признају се као расход у пореском 

билансу обвезника. 

 

10. Да ли се давања у роби и услугама признају као издаци у оквиру члана 15. Закона 

о порезу на добит правних лица? 

 

Одговор: Расход који обвезник искаже у својим пословним књигама по основу 

давања из члана 15. ст. 1. и 2. Закона о порезу на добит правних лица, признаје се у 

пореском билансу обвезника на начин прописан одредбама наведеног Закона, независно 

од тога да ли је давање извршено у новцу, роби или услугама.   

 

 

 



17 
 

 

 

 

ПРАВНИ ОКВИР 
 

 

  Закон о порезу на добит правних лица (“Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02 -

др. закон, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - др. закон, 

142/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15, 113/17, 95/18); 

 

 Закон о задужбинама и фондацијама (“Службени гласник РС”, бр. 88/10, 99/11 - др. 

закон, 44/18 - др. закон);  

 

 Закон о донацијама и хуманитарној помоћи (“Службени лист СРЈ“ бр. 53/01, 61/01 -

исправка, 36/02, “Службени гласник РС“, бр. 101/05 -др. закон);   

 

 Уредба о класификацији делатности (“Службени гласник РС”, бр. 54/10);  

 

 Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин 

утврђивања пореза на добит правних лица (“Службени гласник РС”, бр. 20/14, 

41/15, 101/16, 8/19);  

 

  Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин 

утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности 

(“Службени гласник РС”, бр. 23/14, 7/17”) ;  

 

 Правилник о улагањима у области културе која се признају као расход (“Службени 

гласник РС”, бр. 78/18) 

 

 

 

http://wx4.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f100564&action=propis&path=10056401.html&domain=0&mark=false&queries=pravilnik+o+izmenama+i+dopunama+pravilnika+o+sadr--3--aju+poreskog+bilansa+i+drugim+pitanjima+od+zna--4--aja*&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://wx4.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f110704&action=propis&path=11070401.html&domain=0&mark=false&queries=pravilnik+o+izmenama+i+dopunama+pravilnika+o+sadr--3--aju+poreskog+bilansa+i+drugim+pitanjima+od+zna--4--aja*&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://wx4.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f122662&action=propis&path=12266201.html&domain=0&mark=false&queries=pravilnik+o+izmenama+i+dopunama+pravilnika+o+sadr--3--aju+poreskog+bilansa+i+drugim+pitanjima+od+zna--4--aja*&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://wx4.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f140515&action=propis&path=14051501.html&domain=0&mark=false&queries=pravilnik+o+izmenama+i+dopunama+pravilnika+o+sadr--3--aju+poreskog+bilansa+i+drugim+pitanjima+od+zna--4--aja*&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://wx4.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f100655&action=propis&path=10065501.html&domain=0&mark=false&queries=pravilnik+o+izmenama+i+dopunama+pravilnika+o+sadr--3--aju+poreskog+bilansa+i+drugim+pitanjima+od+zna--4--aja*&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
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