
Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореске 

пријаве за обрачун пореза на добит правних лица 

Члан 1. 

У Правилнику о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит 

правних лица („Службени гласник РС”, бр. 30/15 и 101/16), у члану 1. речи: 

„91/15 – аутентично тумачење и 112/15” замењују се речима: „91/15 – 

аутентично тумачење, 112/15, 113/17 и 95/18”. 

Члан 2. 

У члану 2. став 3. речи: „41/15 и 101/16” замењују се речима: „41/15, 

101/16 и 8/19”, а речи: „116/04 и 99/10” замењују се речима: „116/04, 

99/10, 104/18 и 8/19”. 

Члан 3. 

У члану 4. став 3. тачка 5) после речи: „окончање” додају се запета и речи: 

„односно обуставу”. 

После тачке 6) додаје се тачка 6а), која гласи: 

„6а) ознака 44 – за утврђивање месечне аконтације за порески период 

након обуставе поступка ликвидације;”. 

У тачки 10) после речи: „стечаја” додају се запета и речи: „односно обуставу 

поступка стечаја услед продаје стечајног дужника као правног лица”. 

У тачки 11) тачка на крају се замењује са тачком и запетом. 

Додаје се тачка 12), која гласи: 

„12) ознака 56 – за утврђивање месечне аконтације за порески период 

након обуставе поступка стечаја.”. 

У ставу 4. тачка 7) после речи: „окончања” додају се запета и речи: 

„односно обуставе”. 

После тачке 8) додаје се тачка 8а), која гласи: 

„8а) ознака 344 – за утврђивање месечне аконтације за порески период 

након обуставе поступка ликвидације;”. 

У тачки 12) после речи: „стечаја” додају се запета и речи: „односно обуставе 

поступка стечаја услед продаје стечајног дужника као правног лица”. 

После тачке 13) додаје се тачка 13а), која гласи: 

„13а) ознака 356 – за утврђивање месечне аконтације услед обуставе 

поступка стечаја;”. 

У ставу 6. тачка 1) речи: „112/15 и 15/16” замењују се речима: „112/15, 

15/16, 108/16, 30/18 и 95/18”. 



Члан 4. 

У члану 8. тачка 5) брише се. 

У тачки 8) реч: „СУ/СУ2” замењује се речју: „СУ”, а запета после речи: „(у 

даљем тексту: Образац СУ)” и речи: „односно у складу са чланом 50б Закона 

о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02, 

80/02 – др. закон, 43/03, 84/04, 18/10 и 101/11) са редног броја 6. Обрасца 

СУ 2 прописаног Правилником о садржају пореског биланса и другим 

питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица 

(„Службени гласник РС”, бр. 99/10, 8/11, 13/12 и 8/13) – (у даљем тексту: 

Образац СУ 2)” бришу се. 

Члан 5. 

У члану 10. став 1. тачка 6) реч: „СУ/СУ2” замењује се речју: „СУ”, а запета 

после речи: „Обрасца СУ” и речи: „односно са редног броја 6. Обрасца СУ 2” 

бришу се. 

У ставу 2. тачка 6) реч: „СУ/СУ2” замењује се речју: „СУ”, а речи: „односно 

са редног броја 6. Обрасца СУ 2,” бришу се. 

Члан 6. 

У члану 12. тачка 2) после речи: „Окончање” додају се речи: „и обустава”. 

У подтачки (1) после речи: „окончања” додају се запета и речи: „односно 

обуставе”, а после речи: „окончању” додају се запета и речи: „односно 

обустави”. 

У подтачки (2) после речи: „окончању” додају се запета и речи: „односно 

обустави”. 

Члан 7. 

У члану 13. тачка 3) после речи: „Закључење” додају се речи: „и обустава”. 

У подтачки (1) после речи: „Датум решења о закључењу” додају се запета и 

речи: „односно обустави”, а после речи: „надлежног суда о закључењу 

стечаја,” додају се речи: „односно обустави стечаја услед продаје стечајног 

дужника као правног лица,”. 

У подтачки (2) после речи: „закључењу” додају се запета и речи: „односно 

обустави”. 

Члан 8. 

Досадашњи Образац ПДП – Пореска пријава за аконтационо – коначно 

утврђивање пореза на добит правних лица, који је одштампан уз и чини 

саставни део Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на 

добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 30/15 и 101/16), замењује 

се новим Обрасцем ПДП – Пореска пријава за аконтационо – коначно 



утврђивање пореза на добит правних лица, који је одштампан уз овај 

правилник и чини његов саставни део. 

Члан 9. 

Пореску пријаву на Обрасцу ПДП – Пореска пријава за аконтационо – 

коначно утврђивање пореза на добит правних лица, која је прописана 

Правилником о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит 

правних лица („Службени гласник РС”, бр. 30/15 и 101/16), обвезник 

подноси и после ступања на снагу овог правилника, и то у случају 

подношења измењене пореске пријаве за пореску пријаву поднету за 2017. 

годину, односно у случају подношења пореске пријаве коју је обвезник 

пропустио да поднесе за 2017. годину. 

Члан 10. 

Одредбе овог правилника које се односе на подношење пореске пријаве 

прописане овим правилником у случају обуставе поступка ликвидације, 

односно обуставе поступка стечаја, примењују се од 1. априла 2019. године.  

Члан 11. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 



 



 


