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КОРИСНИЧКО УПУТСТВО  

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА АКЦИЗУ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ 

 Ово корисничко упутство намењено је пореским обвезницима који подносе пореску 

пријаву за акцизу електронским путем. 

 Пореска пријава за акцизу се подноси електронским путем преко портала Пореске 

управе. Порески обвезник  се након изласка на сајт Пореске управе позиционира на део ''е-

Порези Електронски сервиси за пореске обвезнике'' (слика 1). 

слика 1 

 Услови којe је потребно испунити пре приступа порталу "е-ПОРЕЗИ" и 

електронског потписивања пореских пријава су: 

 

-           Поседовање квалификованог електронског сертификата на картици са чипом 

(eng. Smart Card) или на USB токену. Квалификовани електронски сертификат са 

електронским потписом, додељују овлашћена сертификациона тела у Републици 

Србији; 

-           Читач картица са чипом (Напомена: Уколико се за електронски потпис користи 

USB токен, читач картица није потребан); 

-           Инсталација пратећег софтвера сертификационог тела за квалификовани 

електронски сертификат; 

-           Инсталација актуелне верзије Јава програма. 
 

Након приступа делу ''е-Порези'' бира се акција ''Поднеси пријаву'' (слика 2). 

https://www.java.com/en/download/
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слика 2 

Избором акције ''Поднеси пријаву'' на екрану се отвара прозор ''Пријавите се''. 

Подносилац пореске пријаве се мора пријавити за електронско подношење пореске 

пријаве уносом јединственог ПИН-код-а (слика3). 

 

слика 3 

Након ове акције на екрану се појављују подаци о ПИБ пореског обвезника који 

подноси или по чијем овлашћењу се подноси пореска пријава електронским путем 

(слика 4). 
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слика 4 

 На екрану се појављује списак пореских пријава које се подносе електронским 

путем, а за акцизе је омогућено електронско подношење: 

ПП ОАК – Пореска пријава о кумулативном обрачуну акцизе; 

ПП ОАКГ – Пореска пријава о кумулативном- годишњем обрачуну акцизе; 

ПП ТОА – Пореска пријава о тромесечном обрачуну акцизе; 

ПП ОАЕЛ – Пореска пријава о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу 

потрошњу. 

Акцијом ''Изабери'' омогућава се подношење изабране пореске пријаве за акцизу. 

(слика 5). 
 

слика 5 
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Акцијом ''Текстуални унос'' омогућен је унос података у изабрану пореску пријаву за акцизу 

(слика 6). 

слика 6 

 

Унос података у  

пореску пријаву ПП ОАК – Пореска пријава о кумулативном – годишњем обрачуну 

акцизе за период од_1. јануара____до______године, са прилозима број 1/ 2/3/ 4 

 

 

 Избором пореске пријаве ПП ОАК – Пореска пријава о кумулативном – годишњем 

обрачуну акцизе за период од 1. јануара до______године, са прилозима број 1/ 2/ 3/ 4  на екрану 

се отвара форма за унос  и то: 

I Подаци о пореској пријави 

 

1.1 Порески период  - из падајућег менија бира се тромесечје и година за који се подноси 

пореска пријава  

 

II Подаци о подносиоцу – након  одабира пореског обвезника који подноси или по чијем 

овлашћењу се подноси пореска пријава, аутоматски  су уписани подаци о: ПИБ, називу, адреси, 

шифри делатности и матичном броју пореског обвезника. Подносилац пријаве уписује податке 

о броју текућег рачун у дужини од 18 места и електронској пошти (слика 7 и слика 8).  
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слика 7 

слика 8 

 У трећем делу форме за унос  аутоматски су уписани  уплатни рачуни  на које се врши 

уплата акцизе на одређени акцизни производ (подаци о уплатним рачунима и назив акцизног 

производа преузети су из важећег Обрасца ПП ОАК) а подносилац пореске пријаве за акцизу 

уписује износ обрачунате акцизе, износ обрачунате камате у обрачунском периоду, износ 

обрачунате акцизе у поступку контроле, износ уплаћене акцизе, износ разлике више/мање  

( слика 9, слика 10, слика 11 и слика 12).  
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слика 9 

 

слика 10 
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слика 11 

 

слика 12 

 Након уноса података у форму пореске пријаве  покреће се акција ''Сачувај'' а затим 

подносилац пријаве бира акцију ''Прилог''. 

 На екрану се отвара форма за унос одговарајућег прилога, у зависности од изабраног 

тромесечја за који се обрачунава акциза,  у којој су аутоматски уписани  уплатни рачуни  на 

које се врши уплата акцизе на одређени акцизни производ (подаци о уплатним рачунима и 

назив акцизног производа преузети из важећег Обрасца ПП ОАК – Прилог 1/2/3/4) а 
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подносилац пореске пријаве за акцизу уписује износ обрачунате акцизе по одређеним 

периодима, зависно од прилога који се подноси уз пријаву. 

 Након уноса одговарајућих података у форму прилога, бира се акција ''Пријава'' након 

чега се врши повратак у форму пореске пријаве у којој је претходно извршен унос података. 

 Бира се акција ''Сачувај'', затим  ''Провери исправност''.  Ако је при уносу података у 

форму пореске пријаве или у форму прилога учињена једна или више грешака подносилац 

пријаве добија обавештење о истим, након чега поново улази у форму за унос пријаве/прилога 

и отклања учињене грешке. 

 Након завршеног уноса бира се акција ''Потпиши и поднеси'', а исправна пријава 

добија статус ''Прокњижена''. 

 На исти начин се преко портала Пореске управе омогућује унос и осталих пореских 

пријава за акцизу. 

У Београду, 28.12.2016. године 

 

ПОРЕСКА УПРАВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


