
ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о пореској пријави 

за порез по одбитку 

Члан 1. 

У Правилнику о пореској пријави за порез по одбитку („Службени гласник 

РС”, бр. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14 – исправка, 14/16 и 21/17), у члану 9. 

став 2. тачка 6) речи: „47/13 и 108/13” замењују се речима: „47/13, 108/13, 

68/14, 105/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15, 15/16 и 108/16”. 

Члан 2. 

У члану 11. став 2. тачка 1) алинеја четврта мења се и гласи: 

„– за предузетника, односно предузетника паушалца (ознака 4);”. 

Алинеја седма мења се и гласи: 

„– за предузетника пољопривредника (ознака 7).”. 

Члан 3. 

У члану 18. став 5. речи: „68/14 – др. закон и 112/15” замењују се речима: 

„68/14 – др. закон, 112/15 и 113/17”. 

Члан 4. 

У Каталогу врсте прихода, ОВП ОЛ Б 101 00 0 и 101 01 0 мењају се и гласе: 

101 00 0 

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 

14, 14а и 14б Закона о порезу на доходак грађана („Службени 

гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 

62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – 

УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 

57/14, 68/14 – др. закон, 112/15 и 113/17 – у даљем тексту: 

Закон), осим личне зараде предузетника, укључујући и 

запосленог у привредном друштву чији је оснивач, односно 

члан, без олакшица и без стажа осигурања који се запосленом 

рачуна са увећаним трајањем. 

101 01 0 

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 

14, 14а и 14б Закона, осим личне зараде предузетника, 

новозапосленог приправника млађег од 30 година, укључујући 

запосленог у привредном друштву чији је оснивач, односно 

члан, са правом послодавца на олакшицу за запошљавање по 

Закону и Закону о доприносима за обавезно социјално 

осигурање („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 

5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 

112/15 и 113/17 – у даљем тексту: Закон о доприносима), без 

стажа осигурања који се запосленом рачуна са увећаним 

трајањем. 



После ОВП ОЛ Б 101 21 4 додају се наслов и ОВП ОЛ Б 101 22 0, који гласе: 

      
Зарада, односно лична зарада, са олакшицом по члану 

21ђ Закона и члану 45г Закона о доприносима 

101 22 0 

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 

13, 14, 14а и 14б Закона оснивача правног лица који је 

засновао радни однос у том лицу, односно лична зарада 

предузетника, зарада запосленог који је засновао радни 

однос код новооснованог правног лица, односно 

новооснованог предузетника, са правом на пореско 

ослобођење у складу са чланом 21ђ Закона и чланом 45г 

Закона о доприносима. 

ОВП ОЛ Б 102 00 0 мења се и гласи: 

102 00 0 

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 

13, 14, 14а и 14б Закона, осим личне зараде предузетника, 

запосленог упућеног на рад у иностранство, односно на 

стручно оспособљавање и усавршавање за потребе 

послодавца – ако није обавезно осигуран по прописима те 

земље (у даљем тексту: зарада запосленог упућеног на рад 

у иностранство), без стажа осигурања који се запосленом 

рачуна са увећаним трајањем. 

Наслов изнад ОВП ОЛ Б 107 00 0 и ОВП ОЛ Б 107 00 0 мењају се и гласе:  

   
Лична зарада предузетника 

пољопривредника 

107 00 0 

Лична зарада предузетника 

пољопривредника из члана 32. став 3. 

Закона. 

ОВП ОЛ Б 111 00 0, 203 00 0 и 206 00 0 мењају се и гласе: 

111 00 0 

Поклон деци запослених старости до 15 година поводом Нове 

године и Божића и новчана помоћ која служи за лечење 

запосленог у земљи или иностранству – преко неопорезивог 

износа. 

203 00 0 

Накнада зараде за време плаћеног одсуства за време прекида 

рада, односно смањења обима рада до којег је дошло без 

кривице запосленог по члану 116. Закона о раду („Службени 

гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС 

и 113/17 – у даљем тексту: Закон о раду). 

206 00 0 
Накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства са 

рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге 

детета која се исплаћује у складу са Законом о финансијској 



подршци породици са децом („Службени гласник РС”, бр. 

16/02, 115/05, 107/09 и 104/14 – УС). 

 

После ОВП ОЛ Б 210 00 0 додаје се ОВП ОЛ Б 211 00 0, која гласи: 

211 00 0 

Накнада зараде за време породиљског одсуства, 

одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада 

ради посебне неге детета која се исплаћује у складу са 

Законом о финансијској подршци породици са децом 

(„Службени гласник РС”, број 113/17). 

Наслов изнад ОВП ОЛ Б 405 00 0 и ОВП ОЛ Б 405 00 0, 406 00 0, 407 00 0, 

410 00 0, 601 00 0, 602 00 0, 603 00 0, 608 00 0, 609 00 0, 610 00 0, 612 00 

0, 613 00 0, 614 00 0, 615 00 0, 625 00 0, 626 00 0, 628 00 0, наслов изнад 

ОВП ОЛ Б 630 00 0, ОВП ОЛ Б 630 00 0, 631 00 0, 632 00 0 и 633 00 0 

мењају се и гласе: 

      Приход од непокретности 

405 00 0 
Приход од издавања непокретности уз признавање 

нормираних трошкова од 25%. 

406 00 0 

Приход од изнајмљивања станова, соба и постеља путницима 

и туристима за које је плаћена боравишна такса уз 

признавање нормираних трошкова од 50%. 

407 00 0 

Приход од издавања непокретности, као и приход од 

изнајмљивања станова, соба и постеља путницима и 

туристима за које је плаћена боравишна такса уз признавање 

стварних трошкова. 

410 00 0 

Узимање из имовине и коришћење услуга привредног друштва 

од стране власника друштва за њихове приватне потребе 

извршено од 1. јануара 2016. године, односно за њихове 

приватне потребе и личну потрошњу извршено од 1. јануара 

2018. године. 

601 00 0 

Други приходи, и то по основу: 

– уговора о делу; 

– уговора о трговинском заступању; 

– примања чланова органа управе правног лица; 

– накнада посланицима и одборницима; 

– накнада у вези са извршавањем послова одбране, цивилне 

заштите и заштите од елементарних непогода; 



– примања стечајних управника, судских вештака, судија 

поротника и судских тумача; 

– узгајања и продаје печурака, узгоја и продаје пчелињег 

роја (пчела), узгоја и продаје пужева, односно по основу 

продаје других добара остварених обављањем привремених и 

повремених послова исплаћених закључно са 31. децембром 

2017. године; 

– награде, новчане помоћи и других давања примаоцима 

прихода који нису запослени код исплатиоца и која се дају за 

рад примаоца прихода, исплаћене закључно са 31. децембром 

2015. године; 

– накнада за рад чланова бирачких и гласачких одбора за 

спровођење непосредних избора и других облика непосредног 

изјашњавања грађана, као и накнада за рад на попису 

становништва, која се исплаћује од 1. јануара 2016. године 

исплаћених закључно са 31. децембром 2017. године; 

уз признавање нормираних трошкова од 20%, када је 

прималац прихода осигуран по другом основу. 

602 00 0 

Други приходи, и то по основу: 

– уговора о делу; 

– уговора о трговинском заступању; 

– примања чланова органа управе правног лица; 

– накнада посланицима и одборницима; 

– накнада у вези са извршавањем послова одбране, цивилне 

заштите и заштите од елементарних непогода; 

– примања стечајних управника, судских вештака, судија 

поротника и судских тумача; 

– узгајања и продаје печурака, узгоја и продаје пчелињег 

роја (пчела), узгоја и продаје пужева, односно по основу 

продаје других добара остварених обављањем привремених и 

повремених послова, исплаћених закључно са 31. децембром 

2017. године; 

– награде, новчане помоћи и других давања примаоцима 

прихода који нису запослени код исплатиоца и која се дају за 

рад примаоца прихода, исплаћене закључно са 31. децембром 

2015. године; 

– накнада за рад чланова бирачких и гласачких одбора за 

спровођење непосредних избора и других облика непосредног 



изјашњавања грађана, као и накнада за рад на попису 

становништва, која се исплаћује од 1. јануара 2016. године 

исплаћених закључно са 31. децембром 2017. године; 

уз признавање нормираних трошкова од 20%, када прималац 

прихода није осигуран по другом основу. 

603 00 0 

Други приходи, и то по основу: 

– уговора о делу; 

– уговора о трговинском заступању; 

– примања чланова органа управе правног лица; 

– накнада посланицима и одборницима; 

– накнада у вези са извршавањем послова одбране, цивилне 

заштите и заштите од елементарних непогода; 

– примања стечајних управника, судских вештака, судија 

поротника и судских тумача; 

– узгајања и продаје печурака, узгоја и продаје пчелињег 

роја (пчела), узгоја и продаје пужева, односно по основу 

продаје других добара остварених обављањем привремених и 

повремених послова исплаћених закључно са 31. децембром 

2017. године; 

– награде, новчане помоћи и других давања примаоцима 

прихода који нису запослени код исплатиоца и која се дају за 

рад примаоца прихода, исплаћене закључно са 31. децембром 

2015. године; 

– накнада за рад чланова бирачких и гласачких одбора за 

спровођење непосредних избора и других облика непосредног 

изјашњавања грађана, као и накнада за рад на попису 

становништва, која се исплаћује од 1. јануара 2016. године 

исплаћених закључно са 31. децембром 2017. године; 

уз признавање нормираних трошкова од 20%, када је 

примаоцу прихода решењем Фонда ПИО признато право на 

престанак плаћања доприноса, јер су у току године доприноси 

плаћени на износ процењене највише годишње основице 

доприноса. 

608 00 0 

Приходи по основу прикупљања и продаје шумских плодова и 

лековитог биља, исплаћени закључно са 31. децембром 2013. 

године; приходи по основу прикупљања и продаје шумских 

плодова и лековитог биља, односно по основу продаје других 

добара остварених обављањем привремених или повремених 



послова ако нису опорезовани по другом основу у смислу 

Закона, који се исплаћују почев од 1. јануара 2018. године, 

уз признавање нормираних трошкова од 20%, када је 

прималац прихода осигуран по другом основу. 

609 00 0 

Приходи по основу прикупљања и продаје шумских плодова и 

лековитог биља, исплаћени закључно са 31. децембром 2013. 

године; приходи по основу прикупљања и продаје шумских 

плодова и лековитог биља, односно по основу продаје других 

добара остварених обављањем привремених или повремених 

послова ако нису опорезовани по другом основу у смислу 

Закона, који се исплаћују почев од 1. јануара 2018. године, 

уз признавање нормираних трошкова од 20%, када прималац 

прихода није осигуран по другом основу. 

610 00 0 

Приходи по основу прикупљања и продаје шумских плодова и 

лековитог биља, исплаћени закључно са 31. децембром 2013. 

године; приходи по основу прикупљања и продаје шумских 

плодова и лековитог биља, односно по основу продаје других 

добара остварених обављањем привремених или повремених 

послова ако нису опорезовани по другом основу у смислу 

Закона, који се исплаћују почев од 1. јануара 2018. године, 

уз признавање нормираних трошкова од 20%, када је 

примаоцу прихода решењем Фонда ПИО признато право на 

престанак плаћања доприноса, јер су у току године доприноси 

плаћени на износ процењене највише годишње основице 

доприноса. 

612 00 0 

1) Примања из члана 9. Закона изнад прописаног 

неопорезивог износа исплаћена закључно са 31. децембром 

2017. године, и то по основу: 

– помоћи у случају смрти запосленог, члана његове породице 

или пензионисаног радника; 

– стипендија и кредита ученика и студената изнад прописаног 

неопорезивог износа; 

– накнаде за исхрану – хранарине коју спортистима 

аматерима исплаћују аматерски спортски клубови, у складу са 

законом којим се уређује спорт; 

– отпремнине код одласка у пензију; 

– отпремнине, односно новчане накнаде које послодавац 

исплаћује запосленом за чијим је радом престала потреба, у 

складу са законом којим се уређују радни односи, односно 



запосленом који ради на пословима за које више не постоји 

потреба или постоји потреба смањења броја извршилаца у 

складу са законом којим се уређује начин одређивања 

максималног броја запослених у јавном сектору; 

– новчане накнаде лицу коме престаје радни однос у процесу 

рационализације, реструктурирања и припреме за 

приватизацију у складу са актом Владе Републике Србије 

којим се утврђује програм за решавање вишка запослених, а 

за лица до 50 година живота изнад износа утврђеног тим 

програмом, исплаћене закључно са 31. децембром 2015. 

године; 

– отпремнина лицу коме престаје радни однос у процесу 

решавања вишка запослених у поступку приватизације у 

складу са актом Владе којим се утврђује програм за решавање 

вишка запослених у поступку приватизације, која се 

исплаћује од 1. јануара 2016. године; 

уз признавање нормираних трошкова од 20%. 

2) Узимање из имовине и коришћење услуга привредног 

друштва од стране власника друштва за њихове приватне 

потребе, уз признавање нормираних трошкова од 20%, 

извршено од 30. маја 2013. године закључно са 31. 

децембром 2015. године. 

613 00 0 

Накнаде трошкова и других расхода лицима која нису 

запослена код исплатиоца, из члана 85. став 1. тачка 13) 

Закона, као и накнаде трошкова по основу службених 

путовања прописаних чланом 85. став 5. Закона изнад 

неопорезивог износа, уз признавање нормираних трошкова од 

20%, када је прималац прихода осигуран по другом основу. 

614 00 0 

Накнаде трошкова и других расхода лицима која нису 

запослена код исплатиоца, из члана 85. став 1. тачка 13) 

Закона, као и накнаде трошкова по основу службених 

путовања прописаних чланом 85. став 5. Закона изнад 

неопорезивог износа, уз признавање нормираних трошкова од 

20%, када прималац прихода није осигуран по другом основу. 

615 00 0 

Накнаде трошкова и других расхода лицима која нису 

запослена код исплатиоца, из члана 85. став 1. тачка 13) 

Закона, као и накнаде трошкова по основу службених 

путовања прописаних чланом 85. став 5. Закона изнад 

неопорезивог износа, уз признавање нормираних трошкова од 

20%, када је примаоцу прихода решењем Фонда ПИО 

признато право на престанак плаћања доприноса, јер су у 



току године доприноси плаћени на износ процењене највише 

годишње основице доприноса. 

625 00 0 

Приходи од продаје пољопривредних и шумских производа, 

односно плодова и лековитог биља исплаћени од 1. јануара 

2014. године закључно са 31. децембром 2017. године, и 

приходи од продаје пољопривредних и шумских производа и 

услуга, као и узгајања и продаје печурака, пчелињег роjа 

(пчела) и пужева који се исплаћују почев од 1. јануара 2018. 

године, изузев прихода: 

– физичких лица која су носиоци пољопривредног газдинства; 

– физичких лица која доприносе за обавезно социјално 

осигурање плаћају по решењу у складу са законом којим се 

уређују доприноси за обавезно социјално осигурање; 

– физичких лица која су корисници пољопривредне пензије,  

уз признавање нормираних трошкова од 90%, када је 

прималац прихода осигуран по другом основу. 

626 00 0 

Приходи од продаје пољопривредних и шумских производа, 

односно плодова и лековитог биља исплаћени од 1. јануара 

2014. године закључно са 31. децембром 2017. године, и 

приходи од продаје пољопривредних и шумских производа и 

услуга, као и узгајања и продаје печурака, пчелињег роjа 

(пчела) и пужева који се исплаћују почев од 1. јануара 2018. 

године, изузев прихода: 

– физичких лица која су носиоци пољопривредног газдинства; 

– физичких лица која доприносе за обавезно социјално 

осигурање плаћају по решењу у складу са законом којим се 

уређују доприноси за обавезно социјално осигурање; 

– физичких лица која су корисници пољопривредне пензије, 

уз признавање нормираних трошкова од 90%, када прималац 

прихода није осигуран по другом основу. 

628 00 0 

Приходи од продаје пољопривредних и шумских производа, 

односно плодова и лековитог биља исплаћени од 1. јануара 

2014. године закључно са 31. децембром 2017. године, и 

приходи од продаје пољопривредних и шумских производа и 

услуга, као и узгајања и продаје печурака, пчелињег роjа 

(пчела) и пужева који се исплаћују почев од 1. јануара 2018. 

године, изузев прихода: 

– физичких лица која су носиоци пољопривредног газдинства; 



– физичких лица која доприносе за обавезно социјално 

осигурање плаћају по решењу у складу са законом којим се 

уређују доприноси за обавезно социјално осигурање; 

– физичких лица која су корисници пољопривредне пензије, 

уз признавање нормираних трошкова од 90%, када је 

примаоцу прихода решењем Фонда ПИО признато право на 

престанак плаћања доприноса, јер су у току године доприноси 

плаћени на износ процењене највише годишње основице 

доприноса. 

   
Награде, новчане помоћи и друга давања физичким 

лицима који нису запослени код исплатиоца 

630 00 0 

Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима 

који нису запослени код исплатиоца и која по својој природи 

чине доходак физичких лица, преко Законом прописаног 

неопорезивог износа на годишњем нивоу од једног 

исплатиоца, исплаћене закључно са 31. децембром 2017. 

године; награде и друга слична давања физичким лицима која 

нису запослена код исплатиоца, а која произлазе из рада или 

друге врсте доприноса делатности исплатиоца преко Законом 

прописаног неопорезивог износа на годишњем нивоу, 

остварена од једног исплатиоца, које се исплаћују почев од 1. 

јануара 2018. године, 

без права на признавање нормираних трошкова, када је 

прималац прихода осигуран по другом основу. 

631 00 0 

Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима 

који нису запослени код исплатиоца и која по својој природи 

чине доходак физичких лица, преко Законом прописаног 

неопорезивог износа на годишњем нивоу од једног 

исплатиоца, исплаћене закључно са 31. децембром 2017. 

године; награде и друга слична давања физичким лицима која 

нису запослена код исплатиоца, а која произлазе из рада или 

друге врсте доприноса делатности исплатиоца преко Законом 

прописаног неопорезивог износа на годишњем нивоу, 

остварена од једног исплатиоца, које се исплаћују почев од 1. 

јануара 2018. године, 

без права на признавање нормираних трошкова, када 

прималац прихода није осигуран по другом основу. 

632 00 0 

Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима 

који нису запослени код исплатиоца и која по својој природи 

чине доходак физичких лица, преко Законом прописаног 

неопорезивог износа на годишњем нивоу од једног 



исплатиоца, исплаћене закључно са 31. децембром 2017. 

године; награде и друга слична давања физичким лицима која 

нису запослена код исплатиоца, а која произлазе из рада или 

друге врсте доприноса делатности исплатиоца преко Законом 

прописаног неопорезивог износа на годишњем нивоу, 

остварена од једног исплатиоца, које се исплаћују почев од 1. 

јануара 2018. године, 

без права на признавање нормираних трошкова, када је 

примаоцу прихода решењем Фонда ПИО признато право на 

престанак плаћања доприноса, јер су у току године доприноси 

плаћени на износ процењене највише годишње основице 

доприноса. 

633 00 0 

Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима 

који нису запослени код исплатиоца и која по својој природи 

чине доходак физичких лица, преко Законом прописаног 

неопорезивог износа на годишњем нивоу од једног 

исплатиоца, исплаћене закључно са 31. децембром 2017. 

године; награде и друга слична давања физичким лицима која 

нису запослена код исплатиоца, а која произлазе из рада или 

друге врсте доприноса делатности исплатиоца преко Законом 

прописаног неопорезивог износа на годишњем нивоу, 

остварена од једног исплатиоца, које се исплаћују почев од 1. 

јануара 2018. године, 

без права на признавање нормираних трошкова, а за које није 

прописана обавеза плаћања доприноса законом који 

регулише доприносе за обавезно социјално осигурање. 

После ОВП ОЛ Б 633 00 0 додају се ОВП ОЛ Б 634 00 0, 635 00 0, 636 00 0 и 

637 00 0, које гласе: 

634 00 0 

Примања из члана 9. Закона изнад прописаног неопорезивог 

износа која се исплаћују почев од 1. јануара 2018. године, и 

то по основу: 

– помоћи у случају смрти запосленог, члана његове породице 

или пензионисаног радника; 

– стипендија и кредита ученика и студената; 

– накнаде за исхрану – хранарине коју спортистима аматерима 

исплаћују аматерски спортски клубови, у складу са законом 

којим се уређује спорт; 

– отпремнине код одласка у пензију; 

– отпремнине, односно новчане накнаде које послодавац 

исплаћује запосленом за чијим је радом престала потреба у 



складу са законом којим се уређује рад, односно радни 

односи, односно запосленом који ради на пословима за које 

више не постоји потреба или постоји потреба смањења броја 

извршилаца у складу са законом којим се уређује начин 

одређивања максималног броја запослених у јавном сектору; 

– отпремнина која се исплаћује лицу коме престаје радни 

однос у процесу решавања вишка запослених у поступку 

приватизације у складу са актом Владе којим се утврђује 

програм за решавање вишка запослених у поступку 

приватизације; 

– нoвчaнe пoмoћи физичким лицимa која нису у радном односу 

код даваоца кoja служи зa лeчeњe у зeмљи или инoстрaнству, 

у висини ствaрних трoшкoвa лeчeњa, дoкумeнтoвaнo рaчунимa 

здрaвствeнe устaнoвe кoja je лeчeњe извршилa, као и 

документовани трошкови превоза и смештаја за потребе 

лечења тог лица; 

– новчане помоћи физичким лицима која нису запослена код 

даваоца, а која не представља еквивалент за неки њихов рад, 

односно противуслугу или противчинидбу за неку њихову 

активност у односу на даваоца; 

без права на признавање нормираних трошкова. 

635 00 0 

Накнада за рад чланова изборних комисија, осим чланова 

Републичке изборне комисије, бирачких и гласачких одбора за 

спровођење непосредних избора и других облика непосредног 

изјашњавања грађана, као и накнада за рад на попису 

становништва, која се исплаћује од 1. јануара 2018. године, 

када је прималац прихода осигуран по другом основу. 

636 00 0 

Накнада за рад чланова изборних комисија, осим чланова 

Републичке изборне комисије, бирачких и гласачких одбора за 

спровођење непосредних избора и других облика непосредног 

изјашњавања грађана, као и накнада за рад на попису 

становништва, која се исплаћује од 1. јануара 2018. године, 

када прималац прихода није осигуран по другом основу. 

637 00 0 

Накнада за рад чланова изборних комисија, осим чланова 

Републичке изборне комисије, бирачких и гласачких одбора за 

спровођење непосредних избора и других облика непосредног 

изјашњавања грађана, као и накнада за рад на попису 

становништва, која се исплаћује од 1. јануара 2018. године, 

када је примаоцу прихода решењем Фонда ПИО признато 

право на престанак плаћања доприноса, јер су у току године 

доприноси плаћени на износ процењене највише годишње 



основице доприноса. 

Члан 5. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 


