
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, 21/17 и 20/18), у 

члану 9. став 2. тачка 6) речи: „15/16 и 108/16” замењују се речима: „15/16, 

108/16, 30/18 и 95/18”. 

Члан 2. 

У члану 18. став 5. речи: „112/15 и 113/17” замењују се речима: „112/15, 

113/17 и 95/18”. 

Члан 3. 

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, 113/17 и 95/18 – 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, 113/17 и 95/18 – у даљем тексту: Закон о 

доприносима), без стажа осигурања који се запосленом рачуна 

са увећаним трајањем. 

После ОВП ОЛ Б 112 00 4 додају се наслов и ОВП ОЛ Б 113 23 0, 114 23 0 и 

115 23 0, који гласе: 

      

Зарада, односно лична зарада, са олакшицом по члану 

21ђ Закона и члану 45г Закона о доприносима, у 

примени почев од 1. јануара 2019. године 

113 23 0 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 



13, 14, 14а и 14б Закона, оснивача новооснованог 

привредног друштва који је засновао радни однос у том 

привредном друштву, са правом на ослобођење у складу са 

чланом 21ђ Закона и чланом 45г Закона о доприносима, у 

примени почев од 1. јануара 2019. године. 

114 23 0 

Лична зарада новооснованог предузетника из члана 32. став 

2. Закона, са правом на ослобођење у складу са чланом 21ђ 

Закона и чланом 45г Закона о доприносима, у примени почев 

од 1. јануара 2019. године. 

115 23 0 

Лична зарада новооснованог предузетника 

пољопривредника из члана 32. став 3. Закона, са правом на 

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

Закона о доприносима, у примени почев од 1. јануара 2019. 

године. 

ОВП ОЛ Б 203 00 0 и 211 00 0 мењају се и гласе: 

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, 

113/17 и 95/18 – аутентично тумачење – у даљем тексту: 

Закон о раду). 

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”, бр. 

113/17 и 50/18). 

После ОВП ОЛ Б 211 00 0 додају се наслов и ОВП ОЛ Б 212 23 0, 213 23 0 и 

214 23 0, који гласе: 

   

Накнада зараде, са олакшицом по члану 21ђ Закона и 

члана 45г Закона о доприносима, у примени почев од 1. 

јануара 2019. године 

212 23 0 

Накнада зараде оснивача новооснованог привредног друштва, 

односно накнада личне зараде новооснованог предузетника и 

новооснованог предузетника пољопривредника, због 

привремене спречености за рад услед професионалне болести 

или повреде на раду, која од првог дана па све време трајања 

спречености терети средства послодавца, са правом на 

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

Закона о доприносима, у примени почев од 1. јануара 2019. 

године. 



213 23 0 

Накнада зараде оснивача новооснованог привредног друштва, 

односно накнада личне зараде новооснованог предузетника и 

новооснованог предузетника пољопривредника, која за првих 

30 дана спречености терети средства послодавца, због 

привремене спречености за рад услед болести или повреде ван 

рада, због болести или компликација у вези са одржавањем 

трудноће, због прописане мере обавезне изолације, због неге 

болесног члана уже породице, изузев детета млађег од три 

године, због одређивања за пратиоца болесног лица (чл. 74. и 

102. Закона о здравственом осигурању), са правом на 

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

Закона о доприносима, у примени почев од 1. јануара 2019. 

године. 

214 23 0 

Накнада зараде оснивача новооснованог привредног друштва, 

односно накнада личне зараде новооснованог предузетника и 

новооснованог предузетника пољопривредника, 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, са правом на ослобођење у складу са 

чланом 21ђ Закона и чланом 45г Закона о доприносима, у 

примени почев од 1. јануара 2019. године. 

ОВП ОЛ Б 406 00 0, 407 00 0, 608 00 0, 609 00 0, 610 00 0, 620 00 0, 625 00 

0, 626 00 0 и 628 00 0 мењају се и гласе: 

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%, 

исплаћени закључно са 30. јуном 2019. године. 

407 00 0 

Приход од: 

– издавања непокретности уз признавање стварних 

трошкова; 

– изнајмљивања станова, соба и постеља путницима и 

туристима за које је плаћена боравишна такса уз 

признавање стварних трошкова, исплаћени закључно са 

30. јуном 2019. године. 

608 00 0 

Приход од: 

– прикупљања и продаје шумских плодова и лековитог 

биља, исплаћени закључно са 31. децембром 2013. 

године; 

– 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, исплаћени почев од 1. јануара 2018. године 

закључно са 15. децембром 2018. године; 

– продаје добара остварених обављањем привремених или 

повремених послова, ако нису опорезовани по другом 

основу у смислу Закона, који се исплаћују почев од 16. 

децембра 2018. године; 

уз признавање нормираних трошкова од 20%, када је 

прималац прихода осигуран по другом основу. 

609 00 0 

Приход од: 

– прикупљања и продаје шумских плодова и лековитог 

биља, исплаћени закључно са 31. децембром 2013. 

године; 

– 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, исплаћени почев од 1. јануара 2018. године 

закључно са 15. децембром 2018. године; 

– продаје добара остварених обављањем привремених или 

повремених послова, ако нису опорезовани по другом 

основу у смислу Закона, који се исплаћују почев од 16. 

децембра 2018. године; 

уз признавање нормираних трошкова од 20%, када 

прималац прихода није осигуран по другом основу. 

610 00 0 

Приход од: 

– прикупљања и продаје шумских плодова и лековитог 

биља, исплаћени закључно са 31. децембром 2013. 

године; 

– 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, исплаћени почев од 1. јануара 2018. године 

закључно са 15. децембром 2018. године; 

– продаје добара остварених обављањем привремених или 

повремених послова, ако нису опорезовани по другом 

основу у смислу Закона, који се исплаћују почев од 16. 



децембра 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. 

620 00 0 

Доприноси за ПИО за случај инвалидности и телесног 

оштећења по основу повреде на раду и професионалне 

болести и доприноси за здравствено осигурање по основу 

повреде на раду и професионалне болести за: 

– лице које организација за запошљавање упути на 

додатно образовање и обуку; 

– ученика или студента који се налази на обавезном 

производном раду, професионалној пракси, практичној 

настави у школи, факултету или другој организацији или 

установи, или учењу кроз рад у систему дуалног 

образовања; 

– волонтера; 

– лице на стручном оспособљавању и усавршавању; 

а која не остварују уговорену накнаду за рад. 

625 00 0 

Приход од: 

– продаје пољопривредних и шумских производа, односно 

плодова и лековитог биља исплаћени од 1. јануара 2014. 

године закључно са 31. децембром 2017. године; 

– продаје пољопривредних и шумских производа и услуга, 

као и узгајања и продаје печурака, пчелињег роjа (пчела) 

и пужева исплаћени почев од 1. јануара 2018. године 

закључно са 15. децембром 2018. године; 

– продаје пољопривредних и шумских производа и услуга, 

укључујући и приход по основу прикупљања и продаје 

шумских плодова и лековитог биља, као и узгајања и 

продаје печурака, пчелињег роја (пчела) и пужева, који се 

исплаћују почев од 16. децембра 2018. године, изузев 

прихода физичких лица 

која су: 

– носиоци пољопривредног газдинства; 

– која доприносе за обавезно социјално осигурање 

плаћају по решењу у складу са законом којим се уређују 



доприноси за обавезно социјално осигурање; 

– корисници пољопривредне пензије; 

уз признавање нормираних трошкова од 90%, када је 

прималац прихода осигуран по другом основу. 

626 00 0 

Приход од: 

– продаје пољопривредних и шумских производа, односно 

плодова и лековитог биља исплаћени од 1. јануара 2014. 

године закључно са 31. децембром 2017. године; 

– продаје пољопривредних и шумских производа и услуга, 

као и узгајања и продаје печурака, пчелињег роjа (пчела) 

и пужева исплаћени почев од 1. јануара 2018. године 

закључно са 15. децембром 2018. године; 

– продаје пољопривредних и шумских производа и услуга, 

укључујући и приход по основу прикупљања и продаје 

шумских плодова и лековитог биља, као и узгајања и 

продаје печурака, пчелињег роја (пчела) и пужева, који се 

исплаћују почев од 16. децембра 2018. године, изузев 

прихода физичких лица 

која су: 

– носиоци пољопривредног газдинства; 

– која доприносе за обавезно социјално осигурање 

плаћају по решењу у складу са законом којим се уређују 

доприноси за обавезно социјално осигурање; 

– корисници пољопривредне пензије; 

уз признавање нормираних трошкова од 90%, када 

прималац прихода није осигуран по другом основу. 

628 00 0 

Приход од: 

– продаје пољопривредних и шумских производа, односно 

плодова и лековитог биља исплаћени од 1. јануара 2014. 

године закључно са 31. децембром 2017. године; 

– продаје пољопривредних и шумских производа и услуга, 

као и узгајања и продаје печурака, пчелињег роjа (пчела) 

и пужева исплаћени почев од 1. јануара 2018. године 

закључно са 15. децембром 2018. године; 

– продаје пољопривредних и шумских производа и услуга, 

укључујући и приход по основу прикупљања и продаје 

шумских плодова и лековитог биља, као и узгајања и 



продаје печурака, пчелињег роја (пчела) и пужева, који се 

исплаћују почев од 16. децембра 2018. године, изузев 

прихода физичких лица 

која су: 

– носиоци пољопривредног газдинства; 

– која доприносе за обавезно социјално осигурање 

плаћају по решењу у складу са законом којим се уређују 

доприноси за обавезно социјално осигурање; 

– 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. 

Члан 4. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 


