
                                                                                                                        
  
          КОРИСНИЧКО УПУТСТВО У ВЕЗИ СА  

 РЕФУНДАЦИЈОМ  ПДВ ЗА КУПОВИНУ ХРАНЕ И ОПРЕМЕ ЗА БЕБЕ 
 

 
Ово корисничко упутство представља материјал намењен физичким лицима која могу да  

остваре право на рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме за бебе. 
 
 
1. Ко може да оствари право на рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме за 

бебе? 
 
              Право на рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме за бебе, за набавке извршене од 
1.01.2013. године може да оствари: 
 
          1) родитељ, односно 
          2) старатељ бебе 
 
               ако испуњава следеће кумулативне услове:  
 

- да је пунолетни држављанин Републике Србије,  
- да има пребивалиште на територији Републике Србије, 
- да је купио храну и опрему за бебе,  
- да је укупан нето приход родитеља, односно старатеља бебе у години која претходи 

години у којој се подноси захтев за рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме 
остварен у износу мањем од 960.000 динара 

-  да је укупна имовина родитеља, односно старатеља бебе на коју се плаћа порез на 
имовину у складу са прописима којима се уређује порез на имовину мања од 
23.400.000 динара; 

- да поседује фискални исечак издат од стране продавца у складу са прописима којима 
се уређују фискалне касе. 

 
 

2. До ког износа се може остварити обим права на рефундацију ПДВ за 
          куповину хране и опреме за бебе? 

 
   Право на рефундацију ПДВ, у износу ПДВ који је садржан у вредности фискалног рачуна 

за купљену храну и опрему за бебе, а највише за куповину хране и опреме за бебе до износа од 
70.000 динара за бебу старости до две године и то:  

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

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

године старости бебе. 
 

 Ако купац хране и опреме за бебе у првој години старости бебе оствари рефундацију 
ПДВ у износу мањем од 40.000 динара, право на рефундацију ПДВ у првој години бебе сматра 
се у потпуности оствареним. 
  
 Динарски износи који се односе на укупан нето приход и укупну имовину родитеља, 
односно старатеља бебе и износ за који се може остварити право на рефундацију усклађују се 
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годишњим индексом потрошачких цена у календарској години која претходи години у којој се 
усклађивање врши.  

Дакле, родитељи /старатељи могу остварити право на рефундацију набављене опреме за 
бебе, за набавке које се изврше почев од 01. јануара 2013. године.  

 
Пример 1: 
 
Родитељ/старатељ може остварити право на рефакцију ПДВ за набавке хране и опреме за 

бебе извршене у периоду од 01.01.- 15.03.2013. године ако 15.03.2013. године беба пуни 2 
године живота. 

 
Пример 2:  
 
  Ако је дете рођено 26.07.2011. године, родитељ/старатељ може остварити право на 

рефундацију ПДВ за набавке хране и опреме за бебе које изврши у периоду од 01.01.-
26.07.2013. године, у износу до 30.000,00 динара. 
 

3. На коју врсту хране и опреме за бебе се може остварити рефундација ПДВ? 
 

 Храном и опремом за бебе за чију набавку може да се оствари право на рефундацију 
ПДВ, сматрају се:  
       
       1. млеко за одојчад, 
      2. кашице,  

3. креветац, 
4. колица, 
5. столица за храњење, 
6. столица за кола, 
7. пелене. 

 
 

4.  На који начин се може остварити поступак рефундације ПДВ за куповину хране   
и опреме за бебе? 
 

 Купац хране и опреме за бебе остварује право на рефундацију ПДВ на основу писменог 
захтева који се подноси на Обрасцу РФНБ - Захтев купца хране и опреме за бебе за 
рефундацију ПДВ организационој јединици Пореске управе на чијем подручју подносилац 
захтева има пребивалиште. Образац РФНБ се може наћи на сајту Пореске управе: www.poreska 
uprava.gov.rs у делу Обрасци.  
   
 Уз захтев се достављају: 

- фискални исечци издати од стране продавца хране и опреме за бебе (обвезника ПДВ) 
у складу са прописима којима се уређују фискалне касе у периоду за који се подноси захтев за 
рефундацију ПДВ, 

- фотокопије и списак бројева тих фискалних исечака; 
 

Изузетно, у случају када је подносилац захтева усвојитељ, односно старатељ, при 
првом подношењеу захтева, доставља: 

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

 
 На дан подношења захтева за рефундацију ПДВ морају да буду испуњени сви прописани 
услови за остваривање права на рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме за бебе. 
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5. Који је рок за  подношење захтева за рефундацију ПДВ за куповину хране и 

опреме за бебе? 
 

Купац хране и опреме за бебе може да поднесе захтев за рефундацију ПДВ у периоду од 
01. до 15. фебруара, односно од 01. до 15. јула текуће године. 

 
Рок за подношење захтева за рефундацију ПДВ је преклузиван, што значи да захтев 

може да се поднесе само у законом прописаним роковима. 
 
Први захтеви за рефундацију ПДВ  за куповину хране и опреме за бебе могу се 

поднети у периоду од 1. јула до 15. јула 2013. године за набавке које су извршене у периоду 
1. јануар - 30. јуни 2013. године.  

Уколико је купац хране и опреме за бебе пропустио да поднесе захтев за рефундацију 
ПДВ у периоду од 1. до 15 јула 2013. године, за набавке које је извршио у периоду од 1. јануара 
до 30. јуна 2013. године, може у 2014. години, у периоду од 1. до 15. фебруара, да поднесе 
захтев за рефундацију ПДВ за набавке извршене у периоду јануар - децембар 2013. године. 

Уколико су надлежној организационој јединици Пореске управе поднети захтеви за 
рефундацију ПДВ пре рока који је прописан законом исти ће бити одбачени закључком као 
преурањени. 

 Захтев се може поново поднети, уколико је претходно био одбачен због недостатка 
неког доказа,  ако се доказ обезбеди у прописаном року за подношење 

 
 
 
6. Поступање организационе јединице Пореске управе по поднетом захтеву  

 
Надлежна организациона јединица Пореске управе, по спроведеном поступку контроле 

испуњености услова за остваривање права на рефундацију ПДВ, решењем одлучује о захтеву у 
року од 30 дана од дана подношења захтева са потребном доказима. 

 Рефундација ПДВ на рачун купца хране и опреме за бебе, врши се у року од 15 дана од 
дана достављања решења Управи за трезор. 

 
 
 
 
Прилог:  Образац  РФНБ  
 

 
 
 
                                                                                                           СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ 
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