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A MUNKAVÁLLALÓ ÉVI SZABADSÁGRA VALÓ JOGA 
A munkavállaló évi szabadságra való jogát a munkáról szóló törvény 68 – 76-ik és 114-ik szakasza 
szabályozza.
Évi szabadság használatára teljes terjedelemben a naptári évben a munkavállaló hat hónapi meg-
szakítás nélküli munka után szerez jogot (folyamatos munka összesen legfeljebb 30 munkanapnyi 
megszakítással). 
A munkavállalónak a naptári évben évi szabadságra van joga - összhangban a munkáról szóló szer-
ződéssel és az általános aktussal – legkevesebb 20 nap erejéig. A törvényes minimum növekszik a 
munkához való hozzájárulás, a munkafeltételek, a munkatapasztalat, a munkavállaló szakképzettsé-
ge és más, az általános aktusban és a munkaszerződésben meghatározott egyéb mércék alapján.
Az évi szabadságot a naptári évben az egész esztendő folyamán, egészében, vagy részletekben ki 
lehet használni. Amennyiben több részletben kerül kihasználásra az évi szabadság, az első részt 
legalább három hét hosszúságban kell a naptári év folyamán kihasználni, a másik részt pedig a 
következő naptári évben, legkésőbb június 30-ig. A munkavállaló köteles évi szabadságának első 
részét a naptári év folyamán kihasználni, illetve megkezdeni annak kihasználását. Amennyiben ezt 
nem teszi meg, elveszíti az évi szabadságra való jogát. A munkavállaló, aki szülési szabadság, vagy 
újonnan született gyermeke ápolása  miatt hiányzik a munkahelyéről, vagy gyermeke külön ápolása 
miatt egészében, vagy részben nem használta ki évi szabadságát, jogosult arra, hogy teljes egészé-
ben, vagy a fennmaradt részben az elkövetkező naptári évben használja ki azt, mégpedig június 
30-ig. 
A munkaadó dönt az évi szabadság kihasználásának időpontjáról, miután előzőleg konzultál a mun-
kavállalóval. A munkaadó legkésőbb 15 nappal az évi szabadság megkezdésére kijelölt időpont előtt 
eljuttatja az évi szabadság kihasználásáról szóló végzést a munkavállalónak. Amennyiben a munka-
adó nem juttatja el a végzést a munkavállalónak, eljárását az évi szabadságra való jog megvonásá-
nak tekintik.
400.000-től 600.000 dinárig terjedő pénzbüntetéssel sújtható a szabálysértésért az a jogi személyi-
ségnek számító munkaadó, illetve 100.000-től 300.000 dinárig terjedő pénzbírsággal a szabálysér-
tésért az a vállalkozó, aki munkavállalójától megvonja az évi szabadságra való jogot. 
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KERESETTÉRÍTÉS AZ ÉVI SZABADSÁG IDEJÉRE
A munkáról szóló törvény 14. szakasza alapján a dolgozónak joga van keresettérítésre arra az időre, amit 
évi szabadságának kihasználása miatt nem tölt a munkahelyén, mégpedig az évi szabadságának megkez-
dése hónapját megelőző három hónapban megvalósított átlagos keresete magasságában, az általános 
aktusokkal és a munkaszerződéssel összhangban. Az évi szabadság idejére vonatkozó keresettérítés 
elszámolásának alapját képezi minden olyan jövedelem, amely a munkáról szóló törvény 105. szakasza 3-ik 
bekezdése szerint a jövedelmet képezi, éspedig:

A megelőző három hónapban ténylegesen munkával töltött órákért kifizetett kereset, a keresetnek az a 
része, amit a teljesítmény alapján, jutalomként, bónuszként, stimulációként és hasonló cimeken fizettek 
ki a munkavállalónak,
Az előző három hónapban kifizetett keresetnövelés az ünnepnapokon végzett, továbbá éjszakai, vagy 
váltásokban végzett munkáért, továbbá túlórákért, holt munka címén, és egyéb, a munkáltató általános 
aktusaiban előírt keresetnövelés címén kapott a munkavállaló.
Egyéb kereset-jellegű jövedelmek, amelyek a megelőző három hónapban kerültek kifizetésre (egytálétel, 
nyaralási pótlék, tereppótlék, különélési pótlék, és más, a munkavállalónak járó, kereset-jellegű jövedelem)

Az előző három havi átlagkereset meghatározásához csak azokat a munkaórákat veszik alapul és 
szomolják el, amelyeket a munkavállaló az adott három hónap folyamán ténylegesen munkával töltött el.
A megelőző három hónapban kifizetett keresettérítéseket (betegszabadság, évi szabadság, fizetett szabad-
ság idejére, stb.) valamint a munkahelyről való távollét idejére kifizetett órabéreket nem veszik figyelembe 
annak a térítésösszegnek a kiszámításánál, amely alapul szolgál a keresettérítés összegének meghatáro-
zásakor. Az előző három havi átlagkereset kiszámításakor csupán azokat a munkaórákat veszik figyelembe, 
amelyek során a munkavállaló az adott három hónapban tényleges munkát végzett. 
Mivel a keresettérítés alapjának meghatározásakor minden olyan keresetet figyelembe vesznek, amelyet a 
munkavállaló a megelőző három hónapban megvalósított munkahelyén, meg kell határozni az adott három 
hónapos időszakban ténylegesen megvalósított munkaórák számát, illetve összegét (rendes munkaidőben, 
túlórában, éjszakai műszakban, ünnepeken), hogy megállapíthassák az előző három havi, munkaórára 
lebontott átlagkeresetet. 
Keresetnek a munkáról szóló törvény 105-ik szakaszának 2-ik bekezdése értelmében az a kereset számít, 
amely tartalmazza a kereset alapján kifizetett adót és járulékokat.
Az évi szabadság idejére szóló keresettérítésnél nem számolják el a holt munkát, mert azt már figyelembe 
vették a térítés összegének meghatározásakor.
Annak a munkavállalónak, aki az évi szabadságának megkezdése előtti három hónapban nem kapott kere-
setet (fizetést, bért), hanem keresettérítésben részesült (például betegszabadságon, azaz táppénzen volt), 
és a munkahelyére való visszatérés hónapjában veszi ki évi szabadságát, keresettérítésként alapkeresetét 
számítják ki, amelyet a munkáról szóló szerződésben rögzített alapkereset képez, és amelyet a munkaválla-
ló megkapott volna, ha a szóban forgó időszakban dolgozik, megnövelve a holt munkával.
Amennyiben a munkavállaló az előző három hónapban részben dolgozott, részben pedig hiányzott a mun-
kahelyéről (betegszabadság, évi szabadság, stb.) és a folyó hónapban szeretné kihasználni évi szabadsá-
gát, a keresettérítés kiszámításánál a ténylegesen ledolgozott munkaórákat és az elszámolt, kifizetett kere-
setet veszik alapul. A térítési alapba nem számítódnak be sem az órák, sem a keresettérítési összegek.

-

-

-

KÁRTÉRÍTÉS A KI NEM HASZNÁLT ÉVI SZABADSÁGÉRT
A munkavállaló nem mondhat le az évi szabadságra 
való jogáról. Amennyiben a munkáltató végzést hozott 
az évi szabadságról, de a munkáltató hiábájából a 
munkavállaló nem tudta kihasználni évi szabadságát, 
a munkavállalónak kárpótlásra van joga a ki nem hasz-
nált évi szabadság miatt, mégpedig az előző három 
hónap során megvalósított átlagos havi keresete 
összegéig, továbbá nyaralási pótlékra is, a munkaadó 
általános aktusai és a vele kötött munkaszerződés 
értelmében. Ezekre a jövedelmekre kifizetésükkor 

adó és járulékok fizetendők, mint a keresetekre, ameny-
nyiben a munkavállaló még a munkáltatónál dolgozik 
(nála van munkaviszonyban). Amennyiben a munka-
vállaló már nincs munkaviszonyban munkaadójánál, a 
kártérítés és a nyaralási pótlék kifizetésekor az egyéb 
jövedelmekre vonatkozó adót kell elszámolni, 20 %-os 
kulcs szerint, miután levonják a szabályozott költségek 
20 %-át, azzal, hogy nem kell szociális járulékot fizetni, 
amennyiben benyújtják a PP OPJ-8-as űrlapot és az 
adó részletezését/specifikációját.
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RÉGI ÉS KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK, ILLETVE
HÁZIIPARI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSA

Folytatás a 4. oldalon

Jogi szabályozás
Új szabályzatot hoztak, amelyben meghatározzák azokat a munkákat, amelyek régi és művészeti, 
illetve kézműves fogalkozásnak, valamint háziipari tevékenységnek számítanak, ezek tanúsítvánnyal 
való elismerésének (szabványosításának) módját, valamint a kiadott tanúsítványok külön nyilvántar-
tásának vezetését, amely Szerbia Köztársaság Hivatalos Közlönye 56/2012-es számában jelent meg 
és 2012. június 13-án lépett hatályba.
Ez a szabályzat közelebbről is meghatározza azokat a munkákat, amelyek művészeti, kézművességi, 
vagy régi, illetve háziipari tevékenységnek számítanak, továbbá az ezekkel kapcsolatos tanúsítvá-
nyok kiadásának módját, és a kiadott tanúsítványok külön nyilvántartásának vezetését. 
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Régi szakmáknak számítanak azok a foglal-
kozások, amelyek során olyan módon, fölté-
telek mellett és anyagokból készítenek, vagy 
feldolgoznak tárgyakat, amellyel őrzik és 
kifejezésre juttatják a hagyományos népi 
alkotásokat, illetve népművészetet.
Régi szakmáknak számítanak: fazekas 
(gölöncsér) cserépedény-készítő, kazánké-
szítő, bognár, kádár, szövő (kézi szövés régi 
szövőszéken, szőnyegek, rongyszőnyegek, 
szövet, selyem és más anyagok hagyomá-
nyos elkészítése), szabó és abaszabó, 
népviselet-készítő, paplankészítő, köszörűs, 
kovács és patkolókovács, harangöntő, illetve 
harangkészítő, csöngettyű- és 
csöngőkészítés, bocskoros, tímár, irhakészí-
tő, szűcs, szőrmefeldolgozó, lószerszám- és 
nyeregkészítő (kézi domborművek készítése 
a bőrben, bőrpréselés, stb.), fafeldolgozó, 
klompa- és fapapucs-készítő, egyedi cipők 
kézi elkészítése a cipész szakágban, órás 
(órák és időmérő szerkezetek javítása, 
karbantartása, alkatrészek kézi kidolgozása), 
gyékényfonó, papucsos, pokróckészítő, 
gyapjúfonó és tiloló, kötélfonó, kőfaragó (kéz-
zel készített természetes és műkő-tárgyak), 
kosárfonás, háncsból, rostból,raffiából, szal-
mából, nádból és hasonló alapanyagokból 
való tárgyak készítése, zsinór- és paszo-
mánykészítés, faggyúöntés és mézeskalá-
csos, üvegfúvás, kelmefestés, szappanké-
szítés, parókakészítés, szita- és rostagyár-
tás. Ugyancsak régi szakmának/foglalkozás-
nak számít még a mészégetés, faszén- és 
kátránykészítés, mécsesek és viharlámpák 
gyártása, kártolófésűk, tilolók, gyaratolók 
készítése, az edényjavítás, az edények cine-
zése, ónozása és zománcozása, kályhacse-
rép és tűzálló téglák előállítása, népi hang-
szerek hyagományos módon történő készíté- 

se és javítása (guzlica, furulya, kettős pásztor-
síp, gajda, okarina, hegedű, stb.), posztóványo-
lás és gyapjúfonás, hagyományos módon törté-
nő selyemkészítés, kefék, söprűk, ecsetek és 
más hasonló tárgyak előállítása (állatszőrből, 
cirokból, vesszőből, gyepűtökből, szigormagból, 
és hasonlók), kútásás, köszörű- és malomkő--
készítés, madarak és más állatok preparálása 
és kitömése, állati eredetű toll tisztítása, kézi 
aranymosás hagyományos módon, halászhálók 
kézi szövése, kéményseprés, fiákeres szolgál-
tatás, kézi csónakkészítés fából és hagyomá-
nyos módon, útburkolás. Ugyancsak régi foglal-
kozásoknak, illetve szakmáknak tekinti a 
törvényhozó az élelmiszerek hagyományos 
módon történő előkészítését, illetve előállítását. 
Ilyenek: cukrász, szódagyártó, üdítőkészítő, 
gabonaőrlés a patakokra épült vízimalmokban, 
növényei eredetű termékek hagyományos 
módon történő feldolgozása, kenyérsütés 
cserépedényben vagy sütőharang alatt, mézes-
kalácsos, állati bélfeldolgozás, illetve kikészítés, 
az egyes hústermékek hagyományos módon 
történő el- és előkészítése, egyes tejtermékek 
hagyományos módon történő készítése. Szin-
tén régi szakmáknak számítanak azok a foglal-
kozások, amelyek termékei részben vagy teljes 
egészében építőipari objektumokhoz, épületek-
hez köthetők. Ezek a szakmák jobbára az 
államilag védett, a hagyományos kultúrához 
tartozó létesítmények fenntartásához és/vagy 
felújításához kapcsolódnak. Ebben az értelem-
ben számít régi foglalkozásnak a szárazfalak, 
illetve kőfalak építése és rekonstrukciója, vert 
falú épületek építése és/vagy felújítása, falve-
rés, favázas épületek építése és/vagy rekonst-
ruálása, zsindelykészítés (lakóházak, gazdasá-
gi épületek és fatemplomok fedésére), valamint 
a vályogverés és a vályoggal történő építés.
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Művészeti foglalkozásoknak, kézművesség-
nek számítanak azok a tevékenységek, ame-
lyek nemes anyagokat, követ, fémet, fát, 
textilanyagot, üveget, vagy mást formáznak 
meg, és amely folyamat során kifejezésre jut 
az előállító személyes ízlése, ügyessége 
saját elképzelése és vázlata, illetve más 
személy ötlete és elképzelése vagy terve 
alapján. 
Művészeti foglalkozásnak számít a falisző-
nyegek készítése és egyéb művészeti szövő-
munkák, a fa, kő, üveg, agyag, gipsz és 
hasonló anyagok művészi megmunkálása, a 
nemesfémek feldolgozása (aranyműves, 
ezüstműves, ötvös, ékszerész és hasonlók) 
féldrága- és drágakövek megmunkálása 
(törés, vágás, csiszolás, fényezés, stb.), 
művészi vésnöki munkák és pecsétkészítés,  
a kaligráfia, vagy művészi betűk írása kézzel, 
fiákerek és hintók kézzel való díszítése, 
címerek rajzolása és hasonlók), kovácsolt-
vasból, rézből vagy más fémből készült 
tárgyak előállítása, textilfestés és más szöve-
tek díszítése, művészi hímzés, művészi stop-
polás/foltozás, művészi tárgyak készítése 
fából, intarzia, dombormű, stílbútorok és 
egyéb, fából készült tárgyak készítése és 
restaurálása, régi és ritka könyvek és festmé-
nyek felújítása, művészi könyvkötés (köny-
vek és albumok, más hasonló tárgyak művé-
szi kötése), művészfotók készítése és restau-
rálása, ingó és ingatlan műtárgyak, kultúrális   

javak konzerválása, rekonstruálása és resta-
urálása, papír, textil, bőr, fa, kerámia, üveg, 
kő, fém, fém alapanyagó műtrágyak festmé-
nyek preparálása és konzerválása, az üveg-
festés, kerámia, fa, kő, tojás, tök és hasonló 
anyagok díszítése és festése, szobai és más 
világítótestek, árnyékolók előállítása, díszí-
téssel és művészileg kézzel készített tárgyak 
előállítása papírból és kartonból, szakrális és 
egyéb használati és dísztárgyak művészi 
kidolgozása és az ikonfestés, aranyozás – 
kézi megformálással és aranylapok felvitelé-
vel (aranyozás), művészi ékszerkészítés 
fémből (kivéve a nemesfémeket), klirit, üveg, 
strassz és hasonló alapanyagokból, művészi 
vitrázsok kidolgozása, kalap- sapka- és más 
fejfedő, továbbá kesztyűk készítése a hozzá-
juk tartozó díszítőelemek kézi és művészi 
kidolgozásával, színpadi kosztümök, jelme-
zek szabása és varrása, bábok különböző 
anyagokból kézzel való elkészítése a 
bábszínházak számára (bábos szakma), 
művészileg megformált makettek kézzel való 
elkészítése (hajók, keresztek és hasonlók)  
üvegekben, flaskókban és egyéb csomagolá-
sokban, művészileg megformált egyéb aján-
déktárgyak, fegyvergyártó - működésképtelen 
fegyverek másolatainak elkészítésére múze-
umokban őrzött, létező hideg- és tűzfegyve-
rek és az ilyen „fegyverek” tartozékai, alkotó 
elemeinek elkészítésére. 

Folytatás az 5. oldalon

A termékek szertifikálásának/ tanúsítványozásának módja
A felsorolt termékek a deklaráción és az ilyen termékekre külön szabályzatban előírt megjelölésen kívül külön 
is megjelölhetők a „régi mesterségek terméke”, „kézműipari termék”, „művészeti háziipari termék” megneve-
zéssel, stilizált nyitott tenyér jelével, amelyre a tanúsítványt előzőleg meg kell kérni az illetékes, esetünkben a 
gazdasági és regionális fejlesztési minisztériumtól.
Amennyiben a régi szakmák által előállított termékek egyúttal általános használati tárgyakként a közfogyasz-
tásba kerülnek, rendelkezniük kell az előállító igazolásával, hogy az előzetes laboratóriumi vizsgálatok alapján 
ezek a termékek megfelelnek az egészségügyi előírásoknak, azaz nem károsak a fogyasztó egészségére.
Amennyiben a régi foglalkozások valamelyike által előállított élelmiszer a közfogyasztásba kerül, ugyancsak 
rendelkeznie kell a termelő által mellékelt tanúsítvánnyal, amely szerint a laboratóriumi vizsgálatok alapján a 
szóban forgó termék megfelel a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásoknak.

Háziipar
Háziiparnak számítanak azok a munkák, amelyek során túlnyomórészt kézzel állítanak elő olyan termé-
keket, amelyeknek kifejezetten népművészeti esztitikai jellegük van.
Háziipari tevékenységnek számít: a kötés és horgolás, csipkekészítés, asztalterítők, díszítő elemek és 
részletek, ruházati cikkek előállítása, különböző ruházati cikkek díszítése kötéssel és horgolással, a 
cérna és a gyapjú áttekerése és kominálása, az ajándéktárgyak készítése, népi motívumokkal díszített 
tárgyak készítése, fából házilag készített tárgyak előállítása (orsók, guzsalyok, rokkák, nyújtófák, fatek-
nők, dézsák, csészék és hasonló használati tárgyak), bőr- és textilhulladékokból (patchwork), kliritből és 
hasonló anyagokból különböző tárgyak készítése.
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Folytatás a 6. oldalon

A tanúsítványozási eljárást a bejegyzett gazdasági szubjektumnak kérelmeznie kell (nincs külön előírt 
formája). A kérelmet a gazdasági és regionális fejlesztési minisztérium illetékes osztályánál (Sektor za 
upravne i nadzorne poslove u oblasti privrednih registara, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, 
Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 15) kell benyújtani.
A kérelemhez mellékelni kell a szükséges bizonylatokat (a gazdasági nyilvántartási ügynökség gazdasági 
szubjektumok nyilvántartásánál elvégzett bejegyzésről szóló végzés fénymásolatát, a foglalkoztatottakra 
vonatkozó adatokat, amennyiben vannak alkalmazottak, és az admisztrációs illeték befizetéséről szóló 
bizonylatot). A tanúsítványozási/szertifikális eljárás megkezdésének feltétele, hogy a vállalkozó, illetve 
más szubjektum aktív, továbbá, hogy a tanúsítványozást arra a tevékenységre kérelmezi, amelyet domi-
nánsként jegyeztek be a szubjektum székhelyén, vagy a székhelyén kívüli területen (a vállalkozó kihelye-
zett helyszíne), illetve a a jogi személy bejegyzett részlegének helyén.
Amennyiben vállalkozóról van szó, a felsorolt tevékenységeket és termelést személyesen és közvetlenül 
ő maga végzi. Amennyiben a vállalkozó számára más személyek is dolgoznak, munkaviszonyban kell, 
hogy legyenek a vállalkozónál, vagy más, a törvénnyel összhangban lévő alapon kell, hogy alkalmazza 
őket. Ebben az értelemben az említett kérelemhez melékelni kell az így alkalmazott dolgozókról szóló 
bizonylatot. Amikor gazdasági társaságról beszélünk, illetve kisipari szövetkezetről, akkor mellékelni kell a 
bizonylatot a gazdasági társaságban alkalmazott dolgozókról, illetve a kisipari szövetkezet tagjairól, akik 
közvetlenül részt vesznek azoknak a termékeknek az előállításában, amelyekre a tanúsítványt (sertifikat) 
kérelmezik.
A minisztérium képviselői kiszállnak a helyszínre, követlenül ellenőrzik (terepi ellenőrzés) a gazdasági 
szubjektumnál a termék előállításának módját, ami után – amennyiben az előírásoknak, és a konkrét tevé-
kenység szakmai előírásainak is eleget tett a vállalkozó -, tanúsítványt adnak ki az állami szerv hivatalos 
dokumentuma formájában. A kiadott tanúsítványok a kiadás napjától számított tíz évig érvényesek, illetve 
hatályosak.
A kiadott tanúsítványt bejegyzik a kiadott tanúsítványok külön nyilvántartásába, amelyet a gazdasági és 
regionális fejlesztési minisztérium föntebb említett osztályán vezetnek. A regiszterben szereplő adatokat 
nyilvántartják a gazdasági nyilvántartási ügynökségnél, és megjelentetik az ügynökség internetes honlapján.
Mezőgazdasági termelő, aki aktív státussal rendelkezik a mezőgazdasági gazdaságok regiszterében, 
amelyet a pénzügyminisztérium kincstári igazgatósága állított ki, nem kérelmezhet ugyanilyen eljárást, és 
nem is kaphat tanúsítványt. Ugyanez vonatkozik a különböző társulásokra, mint nonprofit szervezetekre, 
amelyek jogi személyiségi státussal rendelkeznek ugyan, de hivatalosan nem gazdasági szubjektumok.

RÉGI FOGLALKOZÁSOK ÉS KÉZMŰVESSÉG
- AZ ÁTALÁNYADÓZÁS -

Az a vállalkozó, aki régi, vagy kézműves szakmával, illeteve háziiparral szeretne foglalkozni, amennyi-
ben eleget tesz az átalányban fizetett adózás feltételeinek, ilyen irányú kérelmet nyújthat be a Köztársa-
sági Adóhivatal közjövedelmeket megállapító és megfizettető osztályához abban a községben, amely-
ben bejegyezték, illetve amelynek területén tevékenységét végzi. Az adók átalányban történő megfizet-
tetéséről a polgárok jövedelmének megadóztatásáról szóló törvénynek az a része rendelkezik, amely az 
önálló tevékenységből származó jövedelem adóztatását szabályozza.
Az átalányban való adófizetésre vonatkozó kérelmet az illetékes adóhatósághoz a gazdasági cégbe-
jegyzési ügynökségnél történt nyilvántartásba vételt (regisztrálást) követő 15 napon belül kell benyújtani.
Az átalányban való adófizetés jogát nem ismerhetik el annak a vállalkozónak, aki:

1) közkereseti társaság, illetve válllalkozás/üzlet alapítója,
2) aki a következő területeken dolgozik: nagy- és kiskereskedelemmel, kivéve a gépjárművek 

karbantartását és javítását, szállodákat és éttermeket üzemeltet, pénzügyi közvetítéssel és 
ingatlannal kapcsolatos tevékenységgel foglalkozik,

3) akinek tevékenységébe más személyek is befektetnek,
4) akinek tervezett forgalma a tevékenység megkezdésekor 3.000.000,00 dinárnál nagyobb,
5) aki úgy dönt, hogy vállalja a hozzáadott értékadó fizetését



A munkavállaló nem mondhat le az évi szabadságra 
való jogáról. Amennyiben a munkáltató végzést hozott 
az évi szabadságról, de a munkáltató hiábájából a 
munkavállaló nem tudta kihasználni évi szabadságát, 
a munkavállalónak kárpótlásra van joga a ki nem hasz-
nált évi szabadság miatt, mégpedig az előző három 
hónap során megvalósított átlagos havi keresete 
összegéig, továbbá nyaralási pótlékra is, a munkaadó 
általános aktusai és a vele kötött munkaszerződés 
értelmében. Ezekre a jövedelmekre kifizetésükkor 
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A kérvényhez mellékelni kell:
adóbevallási ívet az önálló tevékenységből származó jövedelmek előlegezett – végleges 
megállapításáról (PPDG-1 űrlap) a tevékenység megkezdésének napjától a folyó év decem-
ber 31-ig terjedő időszakra,
a körülmények leírását, amelyek nem teszik lehetővé az üzleti könyv vezetését (kivéve az 
átalányadózásban megvalósított forgalmat rögzítő üzleti könyv – KPO), például az üzleti köny-
vek vezetése megnehezíti a tevékenység végzését,
az adatokat és körülményeket, amelyek hatással vannak a nyereség megvalósítására, mivel 
jelentőségük van az átalányadó összegének megállapításánál (például a hely, ahol az üzlet 
található – város vagy falu, az üzlet felszereltsége – magas technológia, vagy pedig használt, 
elavult felszerelés, az üzlethelyiség hasznos felülete, az alapító életkora és munkaképessége, 
az alkalmazott munkások és angazsált családtagok száma, stb.).

Amennyiben adottak az átalányadózás feltételei, az illetékes adóhatóság megállapítja az átalányjöve-
delem magasságát, ami az önálló tevékenységből származó jövedelmi adó alapját képezi, és erről 
végzést ad ki. 
Az átalányjövedelem összegének meghatározásakor a kiindulópontnak, illetve alapnak a köztársaság 
területén az előző év folyamán egy főre eső megvalósított havi átlagkereset számít, amire az adót kive-
tik. Amikor az átlagkereset a városban, illetve községben, amelynek területén az üzlet székhelye van, 
10 százalékkal kisebb, avagy nagyobb a köztársasági átlagnál, kiinduló alapként a városban, illetve 
községben megvalósított  havi átlagkereset szolgál. A kiinduló alapot az átlagos havi kereset viszony-
latában a fent leírt módon, tevékenységi csoportok szerint határozzák meg. 
A vállalkozókat a jövedelmezőségi mércék és a forgalom nagysága szerint hét csoportra osztják, ame-
lyek különböző mértékben, illetve százalékarányban adóznak: 25 %-tól 165 %-ig. A régi szakmák és a 
háziipari foglalkozásoki az első, tehát 25 százalékos csoportba kerülnek. Javasoljuk, hogy a tevékeny-
ség megkezdése előtt érdeklődjenek az adóhivatalban, hogy az önök konkrét esetében – a fentebb 
felsorolt mércék szerint - mekkora lenne az átalányban megadóztatott jövedelem. 

Felmentés a forgalom pénztárgép által rögzített nyilvántartása alól
Ama rendelet szerint, amely azoknak a tevékenységeknek a körét határozza meg, amelyek végzése 
során nem kötelező a forgalom pénztárgépen keresztüli nyilvántartása (Szerbia  Köztársaság Hivata-
los Közlönye, 61/10-es szám, a továbbiakban: Rendelet):, azoknál a tevékenységeknél, amelyek a 
kézművességi, művészeti tevékenységek, továbbá régi és háziipari fogalkozások meghatározását 
szabályozzák (Szerbia Köztársaság Hivatalos Közlönye, 21/05 és 1/10, a továbbiakban: Szabályzat), 
a kőfaragói szakma kivételével (a szabályzat 3-ik szakaszának 2-ik bekezdése, 22-ik pontja) nem köte-
lező a forgalom pénztárgépen keresztüli nyilvántartása.

-

-

-
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PRAVO ZAPOSLENOG NA GODIŠNJI ODMOR

Pravo zaposlenog na godišnji odmor regulisano je odredbama člana 68. do 76. i člana 114. Zakona 
o radu.
Pravo na korišćenje godišnjeg odmora za kalendarsku godinu u punom trajanju ima zaposleni posle 
šest meseci neprekidnog rada (kontinuiran rad sa prekidima do 30 radnih dana).
Zaposleni ima pravo na godišnji odmor u kalendarskoj godini u trajanju utvrđenom ugovorom o radu 
i opštim aktom, a najmanje 20 radnih dana. Zakonski minimum se uvećava po osnovu doprinosa na 
radu, uslova rada, radnog iskustva, stručne spreme zaposlenog i drugih kriterijuma utvrđenih opštim 
aktom ili ugovorom o radu.
Godišnji odmor za kalendarsku godinu može se koristiti tokom cele godine u celini ili u delovima. U 
slučaju da se koristi u delovima, prvi deo se koristi najmanje u trajanju od tri sedmice u toku kalendar-
ske godine, a drugi deo do 30. juna naredne godine. Zaposleni mora da iskoristi prvi deo godišnjeg 
odmora u toku kalendarske godine, odnosno da započne da koristi godišnji odmor u kalendarskoj 
godini, jer ukoliko ga ne iskoristi gubi pravo na korišćenje godišnjeg odmora. Zaposleni koji zbog 
korišćenja porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege novorođenog deteta i zbog posebne 
nege deteta nisu iskoristili godišnji odmor u celini ili delimično imaju pravo da ga u celini ili u preosta-
lom delu iskoriste u narednoj kalendarskoj godini, do 30. juna.
Poslodavac odlučuje o vremenu korišćenja godišnjeg odmora, uz prethodnu konsultaciju sa zaposle-
nim. Poslodavac dostavlja rešenje o korišćenju godišnjeg odmora zaposlenom najkasnije 15 dana 
pre datuma određenog  za početak korišćenja godišnjeg odmora. Ukoliko poslodavac ne dostavi 
rešenje zaposlenom, smatra se da mu je uskratio pravo na korišćenje godišnjeg odmora.
Novčanom kaznom od 400.000 do 600.000 dinara kazniće se za prekršaj poslodavac sa svojstvom prav-
nog lica, odnosno novčanom kaznom od 100.000 do 300.000 dinara za prekršaj preduzetnik ako zaposle-
nom uskrati pravo na godišnji odmor.



Művészeti foglalkozásoknak, kézművesség-
nek számítanak azok a tevékenységek, ame-
lyek nemes anyagokat, követ, fémet, fát, 
textilanyagot, üveget, vagy mást formáznak 
meg, és amely folyamat során kifejezésre jut 
az előállító személyes ízlése, ügyessége 
saját elképzelése és vázlata, illetve más 
személy ötlete és elképzelése vagy terve 
alapján. 
Művészeti foglalkozásnak számít a falisző-
nyegek készítése és egyéb művészeti szövő-
munkák, a fa, kő, üveg, agyag, gipsz és 
hasonló anyagok művészi megmunkálása, a 
nemesfémek feldolgozása (aranyműves, 
ezüstműves, ötvös, ékszerész és hasonlók) 
féldrága- és drágakövek megmunkálása 
(törés, vágás, csiszolás, fényezés, stb.), 
művészi vésnöki munkák és pecsétkészítés,  
a kaligráfia, vagy művészi betűk írása kézzel, 
fiákerek és hintók kézzel való díszítése, 
címerek rajzolása és hasonlók), kovácsolt-
vasból, rézből vagy más fémből készült 
tárgyak előállítása, textilfestés és más szöve-
tek díszítése, művészi hímzés, művészi stop-
polás/foltozás, művészi tárgyak készítése 
fából, intarzia, dombormű, stílbútorok és 
egyéb, fából készült tárgyak készítése és 
restaurálása, régi és ritka könyvek és festmé-
nyek felújítása, művészi könyvkötés (köny-
vek és albumok, más hasonló tárgyak művé-
szi kötése), művészfotók készítése és restau-
rálása, ingó és ingatlan műtárgyak, kultúrális   

A felsorolt termékek a deklaráción és az ilyen termékekre külön szabályzatban előírt megjelölésen kívül külön 
is megjelölhetők a „régi mesterségek terméke”, „kézműipari termék”, „művészeti háziipari termék” megneve-
zéssel, stilizált nyitott tenyér jelével, amelyre a tanúsítványt előzőleg meg kell kérni az illetékes, esetünkben a 
gazdasági és regionális fejlesztési minisztériumtól.
Amennyiben a régi szakmák által előállított termékek egyúttal általános használati tárgyakként a közfogyasz-
tásba kerülnek, rendelkezniük kell az előállító igazolásával, hogy az előzetes laboratóriumi vizsgálatok alapján 
ezek a termékek megfelelnek az egészségügyi előírásoknak, azaz nem károsak a fogyasztó egészségére.
Amennyiben a régi foglalkozások valamelyike által előállított élelmiszer a közfogyasztásba kerül, ugyancsak 
rendelkeznie kell a termelő által mellékelt tanúsítvánnyal, amely szerint a laboratóriumi vizsgálatok alapján a 
szóban forgó termék megfelel a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásoknak.
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NAKNADA ŠTETA ZA NEKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR
Zaposleni ne može da  se odrekne prava na 
godišnji odmor. Ako je poslodavac doneo rešenje 
o godišnjem odmoru, ali zbog krivice poslodavca 
zaposleni nije mogao da koristi godišnji odmor, 
zaposlenom pripada naknada štete za neiskori-
šćeni godišnji odmor u visini prosečne mesečne 
zarade u prethodna tri meseca, kao i regres utvr-
đen ugovorom o radu ili opštim aktom poslodav-
ca. Na ova primanja prilikom isplate  

plaćaju se porez i doprinosi kao na zarade, ako je 
zaposleni još u radnom odnosu kod poslodavca. 
U slučaju, da zaposleni više nije u radnom 
odnosu kod poslodavca, prilikom isplate naknade 
štete i regresa, obračunava se porez na druge 
prihode po stopi od 20%, po odbitku 20% normi-
ranih troškova, bez plaćanja socijalnih doprinosa 
uz podnošenje Obrasca PP OPJ-8 i Specifikacija 
poreza.

-

-

-

NAKNADA ZARADE ZA VREME KORIŠĆENJA
GODIŠNJEG ODMORA

Prema članu 114.  Zakona o radu, za vreme odsustvovanja sa rada zbog koriščenja godišnjeg odmora 
zaposleni ima pravo na naknadu zarade,  u visini prosečne zarade u prethodna tri meseca,(pre meseca 
u kome je zaposleni započeo da kositi odsustvo sa rada), u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.
U  osnov za obračunavanje naknade zarade za vreme korišćenja godišnjeg odmora  ulaze sva primanja 
koja u smislu člana 105. stav 3. Zakona o radu čine zaradu, i to:

isplaćena zarada po satu za efektivne sate rada u prethodna tri meseca, deo zarade po osnovu 
radnog učinka, nagrade, bonusi, stimulacija i slično;
uvečanje zarada,  isplačenih u prethodna tri meseca po osnovu rada na dan praznika, noćnog 
rada, rada u smenama, prekovremenog rada, minulog rada i drugih uvećanja propisanih opštim 
aktom poslodavca; 
druga primanja koja imaju karakter zarade a koja su u prethodna tri meseca isplaćena (topli 
obrok, regres, terenski dodatak, dodatak za odvojen život i druga davanja zaposlenima koja 
imaju karakter zarade).

Za utvrđivanje prosečne zarade u prethodna tri meseca uzimaju se samo radni sati koje je zaposleni 
efektivno proveo na radu u ta tri meseca. 
Isplačene naknade zarada u prethodna tri meseca (za vreme bolovanja, godišnjeg odmora, plaćenog 
odsustva i dr.), kao ni sati odsustvovanja za koje je isplaćena naknada ne ulaze u zbir zarade koja čini 
osnov za utvrđivanje visine naknade zarade. Za utvrđivanje prosečne zarade u prethodna tri meseca 
uzimaju se samo radni sati koje je zaposleni efektivno proveo na radu u ta tri meseca. 
Pošto se u osnov za utvrđivanje naknade zarade uzimaju sva primanja koja je zaposleni ostvario za 
vreme provedeno na radu u prethodna 3 meseca, potrebno je utvrditi i ukupno ostvarene efektivne sate 
rada u prethodna tri meseca (redovne, prekovremene, noćne, sate rada na dan praznika), kako bi se  
utvrdila prosečna zarada u prethodna 3 meseca po radnom satu.
Pod zaradom u smislu člana 105. stav 2. Zakona o radu, smatra se zarada koja sadrži porez i doprinose 
koji se plaćaju iz zarade.
Na naknadu zarade za godišnji odmor ne obračunava se minuli rad, jer je isti već uključen u visinu naknade.
Zaposlenom, kome u prethodna tri meseca nije isplaćivana zarada, već naknada zarade (npr. bolovanje), 
a u mesecu u kojem se vrati na rad koristi godišnji odmor, obračun naknade zarade se vrši na osnovicu, 
koju čini ugovorena osnovna zarada po ugovoru o radu, koju bi zaposleni primio da je radio,  uvećan za 
minuli rad.
Zaposleni, ako  je  u prethodna tri meseca delimično radio, delimično odsustvovao sa posla (bolovanje, 
godišnji odmor itd.),  a  koristi godišnji odmor u tekućem mesecu, kao osnov za obračun naknade za 
godišnji odmor uzimaju se efektivni sati rada i obračunata, isplaćena zarada. U osnovicu naknade ne 
uzimaju se ni sati  ni iznosi naknade zarade.
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STARI I UMETNIČKI ZANATI, ODNOSNO 
POSLOVI DOMAĆE RADINOSTI
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Starim zanatima smatraju se poslovi izrade i 
dorade predmeta na način, pod uslovima i od 
materijala kojima se čuva i održava izraz tradi-
cionalnog narodnog stvaralaštva. 
Starim zanatima smatraju se: lončarski 
(grnčarski), crepuljarski; kazandžijski 
(kotlarski);  kolarski; bačvarski, pinterski i 
kačarski; tkački (tkanje na ručnom razboju 
ćilima, tepiha, krpara, platna, svile i dr.); terzij-
sko-abadžijski; izrada narodnih nošnji; jorgan-
džijski; oštrački (brusački); kovačko-potkivač-
ki; izrada zvona svih vrsta (zvonolivački) i 
praporaka; opančarski; kožarski (tabački); 
kožuharski (ćurčijski); krznarski; saračko-sed-
larski (ručni duborez u koži, presovanje u koži 
i sl.); drvodeljski; klomparski i izrada nanula; 
ručna izrada unikatne obuće iz obućarskog 
zanata; sajdžijski (popravka, održavanje i 
ručna izrada delova za satove i časovnike); 
asurdžijski; papudžijski; mutavdžijski;  vuno-
vlačarski (drndarski); užarski; kamenorezački 
(klesarski) i ručna obrada i izrada predmeta od 
prirodnog i veštačkog kamena; korparsko-ple-
tarski i izrada predmeta od like, rogoza, komu-
šine, rafije, slame, trske, site i sl.; voskarsko-li-
ciderski; gajtandžijski; stakloduvački; bojadžij-
ski; sapundžijski;  vlasuljarski; sitarski i reše-
tarski. Starim zanatima smatraju se i: pečenje 
kreča, ćumura i pravljenje katrana; izrada 
fenjera (ferala); izrada grebena za grebanje 
vune i kučine; izrada grebena i brda za tkanje; 
popravka, kalaisanje, emajliranje i cinkovanje 
posuda; izrada kaljeva za peći i vatrostalne 
opeke; izrada i restauraci-

ja narodnih muzičkih instrumenata na tradicio-
nalan način (gusle, frule, dvojnice, gajde, okari-
ne, violine i sl.); valjanje (stupanje) sukna i 
pustovanje vune; proizvodnja svile na tradicio-
nalan način; izrada četki, metli i drugih sličnih 
proizvoda (od dlake, sirka, pruća, žilica i sl.); 
kopanje bunara;  izrada mlinskih kamenova i 
bruseva; prepariranje i punjenje ptica i životinja; 
prečišćavanje perja; ručno ispiranje zlata na 
tradicionalan način; ručno pletenje ribarskih 
mreža; odžačarski; prevoz fijakerom 
(fijakerista); ručna izrada čamaca od drveta, na 
tradicionalan način; kaldrmdžijski. Starim zana-
tima smatraju se i zanati kojima se priprema i 
proizvodi hrana, na tradicionalan način i to su: 
bombondžijski; sodadžijski; bozadžijski; mleve-
nje žitarica preko vodenica - potočara; priprema 
biljnih proizvoda na tradicionalan način; pripre-
ma hleba pod sačem i u crepulji; medičarski; 
crevarski; priprema pojedinih proizvoda od 
mesa na tradicionalan način; priprema pojedi-
nih proizvoda od mleka na tradicionalan način. 
Starim zanatima smatraju se i građevinski 
zanati čiji su proizvodi u celini (ili većim delom) 
građevinski objekti. Ovim zanatima održavaju 
se i/ili obnavljaju spomenici tradicionalne kultu-
re koji su pod posebnom zaštitom države. U 
tom smislu starim zanatima smatraju se: grad-
nja i/ili rekonstrukcija u tehnici suhozida; grad-
nja i/ili rekonstrukcija u tehnici naboja, nabijača; 
gradnja i/ili rekonstrukcija tehnikom bondruka; 
izrada šindre (za pokrivanje kuća, privrednih 
zgrada i crkava brvnara); proizvodnja ćerpiča i 
zidanje ćerpičem. 

Nastavak na 4. strani

Pravna regulativa
Donet je novi Pravilnik o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno 
poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata 
koji je objavljen u "Službenom glasniku RS" br. 56/2012, a stupio je na snagu 13.06.2012. godine.
Ovim Pravilnikom bliže se određuju poslovi koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno 
poslovi domaće radinosti, kao i način sertifikovanja istih i vođenje posebne evidencije izdatih sertifikata.
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Umetničkim zanatima smatraju se poslovi 
oblikovanja plemenitih materijala, kamena, 
metala, drveta, tekstila, stakla i drugih materija-
la, pri čijoj izradi dolazi do izražaja lični ukus i 
veština proizvođača po njegovoj zamisli ili 
nacrtu, odnosno po zamisli ili nacrtu drugog lica. 
Umetničkim zanatima smatraju se: izrada 
tapiserija i drugih umetničkih tkanja; umetnička 
obrada drveta, kamena, stakla, gline, gipsa i 
sličnih materijala; umetnička obrada plemenitih 
metala (kujundžijsko-filigranski; zlatarsko-juve-
lirski i sl.); obrada dragog i poludragog kamena 
(lomljenje, sečenje, brušenje, poliranje i dr); 
ručna izrada umetničkih gravura i pečata; 
kaligrafsko ispisivanje slova (kaligrafija); satleri 
(farbanje i ukrašavanje fijakera i kočija ručnim 
pisanjem, crtanjem grbova i sl.); umetnička 
izrada predmeta od kovanog gvožđa, bakra i 
drugih metala; slikanje na tekstilu i tekstilnim 
vlaknima; umetnički vez; umetničko štopovanje;  
izrada u drvetu umetničkih predmeta, intarzija i 
duboreza; izrada i restauracija stilskog nameštaj 
i drugih sličnih stilskih proizvoda od drveta; 
restauracija starih i raritetnih knjiga, slika i sl.; 
umetnički knjigovezački zanat (umetnička 
obrada poveza knjiga, albuma i sl.); izrada i 
restauracija umetničkih fotografija; 

konzervacija, restauracija i rekonstrukcija 
pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara;  prepa-
racija i konzerviranje papira, tekstila, kože, 
drveta, keramike, stakla, kamena, metala, zidnih 
i štafelajnih slika; slikanje na staklu, keramici, 
drvetu, kamenu, jajima, tikvama i sličnim pred-
metima i materijalima; izrada sobnih i drugih 
svetiljki i senila; ručna izrada ukrasnih i umetnič-
ki oblikovanih predmeta od papira i kartona; 
umetnička izrada, odnosno dorada sakralnih i 
drugih ukrasnih i upotrebnih predmeta i ikonopi-
sa, pozlaćivanjem - ručnim oblikovanjem i nano-
šenjem zlatnih listića (pozlatarstvo); umetnička 
izrada nakita od metala (osim plemenitih), klirita, 
stakla, štrasa i sličnog materijala; umetnička 
izrada vitraža; modisterijski zanat (ručna izrada 
šešira i drugih vrsta kapa sa pratećim detaljima i 
ručna izrada rukavica); krojenje i šivenje scen-
skih kostima; ručna izrada lutki od različitih 
materijala za lutkarska pozorišta i sl. (lutkarski 
zanat); ručna izrada umetnički oblikovanih 
maketa (brod, krst i sl.) u staklenim flašama i 
sličnim ambalažama i drugih umetnički oblikova-
nih suvenira; oružarski zanat za izradu kopija 
nefunkcionalnog oružja prema postojećim 
muzejskim uzorcima vatrenog i hladnog oružja, 
kao i prateće opreme za to "oružje".

Nastavak na 5. strani

Način sertifikovanja proizvoda
Navedeni proizvodi, pored deklaracija i oznaka propisanih posebnim propisima za tu vrstu proizvoda 
mogu biti posebno označeni nazivom "proizvod starog zanata", "proizvod umetničkog zanata", "proizvod 
domaće radinosti" i stilizovanom oznakom otvorene šake, koje se vrši na osnovu prethodno pribavljenog 
sertifikata Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja.
Ukoliko su predmeti starih zanata istovremeno i predmeti opšte upotrebe namenjeni za javnu potrošnju, 
isti moraju biti snabdeveni i ispravom proizvođača da na osnovu laboratorijskih ispitivanja odgovaraju 
propisima o zdravstvenoj ispravnosti.
Ukoliko je hrana kao proizvod starih zanata namenjena za javnu potrošnju, ista mora biti snabdevena i 
ispravom proizvođača da na osnovu laboratorijskih ispitivanja odgovara propisima o bezbednosti hrane.
Postupak sertifikacije se pokreće zahtevom (koji nema posebno propisanu formu) registrovanog privred-
nog subjekta. Zahtev se podnosi Sektoru za upravne i nadzorne poslove u oblasti privrednih registara 
Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra broj 15.

Domaća radinost
Domaćom radinošću smatraju se poslovi izrade i dorade predmeta kod kojih preovlađuje ručni rad i koji 
imaju estetsko obeležje izraženo narodnom umetnošću. 
Domaćom radinošću smatraju se: pletenje; kukičanje - heklanje i necovanje (izrada čipke, stolnjaka, 
ukrasnih detalja, odevnih predmeta i sl.); vez raznih tekstilnih proizvoda; premotavanje i upredanje 
(cvirnovanje) konca i vune; izrada suvenira; izrada predmeta sa narodnim vezom; izrada proizvoda drvne 
domaće galanterije (vretena, preslice, oklagije, drvena korita, karlice, činije i sl.); ručna izrada predmeta 
od sitnih otpadaka od kože i tekstila (pačvork), klirita i sličnih materijala. 
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Nastavak na 6. strani

Uz zahtev se prilažu potrebni dokazi (fotokopija rešenja o registraciji u Registru privrednih subjekata 
Agencije za privredne registre, podaci o zaposlenima ukoliko ih ima i dokaz o uplati administrativne 
takse). Uslov za započinjanje postupka sertifikacije jeste da je preduzetnik odnosno drugi subjekt 
aktivan, kao i da sertifikovanje traži za delatnost, koja je registrovana kao pretežna u sedištu subjekta, ili 
u prostoru van sedišta (izdvojeno mesto preduzetnika), odnosno u prostoru registrovanog ogranka prav-
nog lica.
Kada je u pitanju preduzetnik navedeni poslovi se obavljaju i proizvodi izrađuju od strane preduzetnika 
lično-neposredno. Ukoliko za preduzetnika rade i druga lica, ista lica moraju biti u radnom odnosu kod 
preduzetnika ili angažovana od strane preduzetnika po drugom osnovu u skladu sa zakonom. U tom 
smislu, potrebno je da se uz zahtev dostave i dokazi o tako angažovanim licima. Kada je u pitanju 
privredno društvo, odnosno zanatska zadruga, tada se prilažu dokazi o zaposlenima u tom privrednom 
društvu, odnosno zadrugarima u zadruzi, koji rade na poslovima neposredne izrade proizvoda za koje 
se traži sertifikacija.
Predstavnici Ministarstva, izlaskom na lice mesta, vrše neposredan uvid (terenska kontrola) u način 
izrade proizvoda privrednog subjekta, nakon čega se, ukoliko su ispunjeni svi propisani uslovi, kao i 
uslovi struke za konkretne delatnosti izdaje sertifikat u formi zvaničnog dokumenta državnog organa. 
Izdati sertifikati važe deset godina od dana izdavanja.
Izdati sertifikat se upisuje u posebnu Evidenciju izdatih sertifikata koju vodi Sektor za upravne i nadzorne 
poslove u oblasti privrednih registara Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja. Podaci iz Evidencije 
evidentiraju se u nadležnom registru Agencije za privredne registre i objavljuju na internet stranici Agencije.
Nosilac poljoprivrednog gazdinstva sa potvrdom o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdin-
stava koju je izdalo Ministarstvo finansija-Uprava za trezor, ne može pokrenuti isti postupak niti biti nosi-
lac sertifikata. Isto se odnosi i na različita udruženja, kao neprofitne organizacije koja imaju status prav-
nog lica, ali ne i status privrednog subjekta.

STARI ZANATI I DOMAĆA RADINOST
- PAUŠALNO OPOREZIVANJE -

Preduzetnik, koji želi da se bavi poslovima koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno 
poslovima domaće radinosti, ako ispunjava uslove za paušalno oporezivanje, može da podnese zahtev 
za paušalno oporezivanje Republičkoj upravi javnih prihoda-odeljenju za utvrđivanje i naplatu javnih 
prihoda u opštini na čijoj je teritoriji registrovan, odnosno obavlja delatnost. Paušalno oporezivanje  je 
propisan Zakonom o porezu na dohodak građana, u delu kojim se uređuje porez na prihod od samo-
stalne delatnosti.  
Zahtev za paušalno oporezivanje  podnosi se nadležnom poreskom organu u roku od 15 dana od dana 
upisa u Registar Agencije za privredne registre.  

Pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati preduzetniku:
      1) osnivaču ortačke radnje;
      2) koji obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, osim održavanja  i opravke 

motornih vozila , hotela i restorana, finansijskog posredovanja  i aktivnosti u vezi s nekretninama;
      3) u čiju delatnost ulažu i druga lica;
      4) čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti-veći od 3.000.000,00 dinara;
      5) koji se opredeli za plaćanje poreza na dodatu vrednost.



Vojvođanska Fondacija za razvoj „Halo” - Subotica Preduzetnički informator, Jul/1-2012

www.vfhalo.eu odnosno preduzetnik.vfhalo.eustrana 6

Izdanje podržali:

Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány - Szabadka
Vojvođanska Fondacija za razvoj “Halo” - Subotica

Development Foundation of Vojvodina Háló - Subotica

Age Mamužića 11, Subotica - Szabadka
Tel.: +381 24 557 015, Fax: +381 24 555 775

office@vfhalo.eu

CIP -  Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
334.72
PREDUZETNIČKI informator  = Vállalkozói tájékoztató / 
glavni urednik Tivadar Bunford. - 2012, Jul/ 1-2012. - Subotica :  
Vojvođanska fondacija za razvoj “Halo”, 2012-. - 30 cm
Mesečno. - Tekst na srp. i mađ. jeziku
ISSN 2217-9623
COBISS.SR-ID 272563463

Uz Zahtev se podnosi:
Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delat-
nosti (Obrazac PPDG-1) za period: od početka obavljanja delatnosti do 31.12.tekuće godine;
Okolnosti, zbog kojih nije u stanju da vodi poslovne knjige (osim poslovne knjige o ostvarenom 
prometu KPO), npr.  vođenje poslovnih knjiga otežava obavljanje delatnosti;
Podaci i okolnosti koji utiču na ostvarivanje dobiti, jer su od značaja za utvrđivanje visine 
paušalnog poreza (npr.mesto na kome se radnja nalazi -gradsko ili seosko područje, opremlje-
nost radnje-oprema visoke tehnologije ili polovna zastarela oprema, površina lokala, starost 
osnivača i njegova radna sposobnost, broj zaposlenih radnika i angažovanih članova porodice, 
itd.).

Ako  su ispunjeni uslovi za paušalno oporezivanje, nadležni poreski organ utvrđuje visinu paušalnog 
prihoda, kao osnovicu poreza na prihode od samostalne delatnosti i o tome izdaje rešenje. 
Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda određuje se u odnosu na prosečnu mesečnu 
zaradu po zaposlenom ostvarenu u Republici u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez.
Kada je prosečna mesečna zarada u gradu, odnosno opštini gde je sedište radnje preduzetnika manja 
ili veća za 10% od prosečne zarade ostvarene u Republici, polazna osnovica je prosečna mesečna 
zarada u gradu odnosno opštini. Polazna osnovica određuje se u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu 
na gore opisan način, po grupama delatnosti.
Preduzetnici se razvrstavaju po kriterijumima profitabilnosti i obima prometa u sedam grupa sa različi-
tim procentima; od 25% do 165%. Stari zanati i domaća radinost svrstani su u prvu  grupu od 25%.  Pre-
poručujemo, da se pre otpočinjanja delatnosti raspitate u Poreskoj upravi koliki bi bio paušalo oporezivi 
prihod u Vašem konkretnom slučaju, a na osnovu gore navednih kriterijuma. 

Oslobađanje od  evidentiranja prometa preko fiskalne kase
Na osnovu Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja 
prometa preko fiskalne kase ( “Službeni glasnik RS” br.61/10, u daljem tekstu: Uredba): za poslove iz 
Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima 
domaće radinosti ( “Službeni glasnik RS” br.21/05 i 1/10, u daljem tekstu:Pravilnik), osim kamenore-
začkog zanata iz člana 3.stav2. tačka 22) tog Pravilnika, ne postoji obaveza  evidentiranja prometa 
preko fiskalne kase.

-
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