
Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима 

пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се 

плаћа по решењу 

Члан 1. 

У Правилнику о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на 

доходак грађана који се плаћа по решењу („Службени гласник РС”, бр. 

90/17 и 38/18), у члану 1. тачка 1) речи: „112/15 и 113/17” замењују се 

речима: „112/15, 113/17 и 95/18”. 

У тачки 3) тачка на крају замењује се тачком и запетом. 

Додаје се тачка 4), која гласи: 

„4) пореза на приход од пружања угоститељских услуга у складу са чланом 

84б Закона.” 

Члан 2. 

У члану 2. тачка 3) тачка на крају замењује се тачком и запетом. 

Додаје се тачка 4), која гласи: 

„4) за утврђивање пореза по основу прихода од пружања угоститељских 

услуга – на Обрасцу ППДГ-4Р – Пореска пријава за утврђивање пореза на 

приход од пружања угоститељских услуга (у даљем тексту: пореска пријава 

ППДГ-4Р), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.” 

Додаје се став 2, који гласи: 

„Уз пореску пријаву ППДГ-4Р подноси се прилог са подацима о 

угоститељском објекту – на Обрасцу Прилог 1, који чини саставни део те 

пријаве и који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.”  

Члан 3. 

У члану 3. став 2. речи: „ППДГ-2Р и ППДГ-3Р” замењују се речима: „ППДГ-

2Р, ППДГ-3Р и ППДГ-4Р”. 

Став 3. мења се и гласи: 

„Пореску пријаву ППДГ-2Р и ППДГ-3Р у писменом облику резидентни 

обвезник подноси ОЈ ПУ надлежној за територију на којој има пребивалиште, 

односно боравиште, а нерезидентни обвезник преко пореског пуномоћника 

одређеног у складу са прописима којима се уређује порески поступак и 

пореска администрација, подноси ОЈ ПУ надлежној за територију на којој је 

место остваривања прихода, односно боравиште обвезника, односно 

пребивалиште или седиште пореског пуномоћника.” 

После става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 



„Пореску пријаву ППДГ-4Р у писменом облику са Прилогом 1 обвезник 

подноси ОЈ ПУ надлежној за територију на којој се налази угоститељски 

објекат.” 

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6. 

Члан 4. 

У члану 7. тачка 1) подтачка (1) речи: „15/16 и 108/16” замењују се речима: 

„15/16, 108/16, 30/18 и 95/18”. 

Члан 5. 

После члана 26. додају се чл. 26а, 26б, 26в, 26г, 26д и 26ђ, који гласе: 

„Члан 26а 

Пореска пријава ППДГ-4Р састоји се из шест делова, и то: 

1) Подаци о пријави; 

2) Подаци о пореском обвезнику; 

3) Подаци о угоститељском објекту; 

4) Подаци о подносиоцу пријаве; 

5) Напомена подносиоца пријаве; 

6) Прилог уз пријаву. 

Члан 26б 

У пореску пријаву ППДГ-4Р, део 1. Подаци о пријави, уноси се: 

1) под редним бројем 1.1 Врста пријаве – ознака једне од наведених врста 

пријава: 

(1) ознака 1 – општа пријава коју подноси порески обвезник у периоду 

доспелости за подношење пореске пријаве у складу са Законом, односно 

ЗПППА, 

(2) ознака 3 – пријава по члану 182б ЗПППА коју подноси порески обвезник 

након истека рока доспелости за подношење пореске пријаве прописаног 

Законом, односно ЗПППА, 

(3) ознака 6 – пријава по члану 39. ЗПППА коју подноси порески обвезник 

коме је актом Пореске управе одобрено продужење рока подношења пријаве 

из оправданих разлога (болест, одсуствовање из земље, несрећни случај, 

елементарна непогода већих размера и сл.) док ти разлози не престану, а 

најдуже за шест месеци од дана истека законског рока за подношење 

пријаве; 

2) под редним бројем 1.1а Основ за пријаву – ознака једног од следећих 

основа за подношење пријаве, и то: 



(1) ознака 2 – почетак пружања угоститељских услуга, 

(2) ознака 3 – престанак пружања угоститељских услуга, 

(3) ознака 24 – промена елемената (број лежајева, односно број камп 

парцела и других услова) који су од утицаја на висину пореске обавезе; 

3) под редним бројем 1.2 Порески период од–до – порески период за који се 

подноси пореска пријава ППДГ-4Р, и то: 

(1) код почетка пружања угоститељских услуга уноси се порески период од: 

дан, месец и година правноснажности решења којим се угоститељски објекат 

домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства разврстава у 

одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује 

угоститељство, односно почетка пружања угоститељских услуга у години за 

коју се утврђује пореска обавеза и порески период до: 31. децембар године 

за коју се утврђује пореска обавеза, 

(2) код престанка пружања угоститељских услуга уноси се порески период 

од: 1. јануар године за коју се утврђује пореска обавеза, односно дан, месец 

и година правноснажности решења којим се угоститељски објекат домаће 

радиности и сеоског туристичког домаћинства разврстава у одговарајућу 

категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство, односно 

почетка пружања угоститељских услуга у години за коју се утврђује пореска 

обавеза и порески период до: дан, месец и година када престане да пружа 

угоститељске услуге у складу са законом којим се уређује угоститељство у 

години за коју се утврђује пореска обавеза, 

(3) код промене елемената (број лежајева, број камп парцела, општина и 

адреса угоститељског објекта и др.), који су од утицаја на висину пореске 

обавезе од пружања угоститељских услуга уноси се порески период од: дан, 

месец и година када дође до промене елемената који су од утицаја на 

висину пореске обавезе у складу са законом којим се уређује угоститељство 

у години за коју се утврђује пореска обавеза до 31. децембра године за коју 

се утврђује пореска обавеза; 

4) под редним бројем 1.3 Датум подношења пријаве – дан, месец и година 

подношења пореске пријаве; 

5) под редним бројем 1.4 Измена пријаве – код измењене пореске пријаве 

по члану 40. ЗПППА – ознака 1; 

6) под редним бројем 1.4а Идентификациони број пријаве – 

идентификациони број пријаве која се мења по члану 40. ЗПППА. 

Члан 26в 

У пореску пријаву ППДГ-4Р, део 2. Подаци о пореском обвезнику, уноси се: 

1) под редним бројем 2.1 Име и презиме пореског обвезника – име и 

презиме пореског обвезника који пружа угоститељске услуге; 



2) под редним бројем 2.2 ЈМБГ/ЕБС/ПИБ – јединствени матични број грађана 

(ЈМБГ) за резидентно физичко лице, односно евиденциони број за странце 

(ЕБС) за нерезидентно физичко лице које има боравиште у Републици, 

односно порески идентификациони број (ПИБ) за нерезидентно физичко 

лице које нема боравиште у Републици; 

3) под редним бројем 2.3 Пребивалиште/боравиште – шифра општине 

пребивалишта/боравишта пореског обвезника, утврђена правилником којим 

се прописују услови и начин вођења рачуна за уплату јавних прихода и 

распоред средстава са тих рачуна; 

4) под редним бројем 2.4 Адреса пребивалишта/боравишта – место, улица, 

број, слово, спрат пребивалишта/боравишта пореског обвезника; 

5) под редним бројем 2.5 Земља резидентства – земља резидентства 

нерезидентног пореског обвезника; 

6) под редним бројем 2.6 Број телефона – број телефона пореског 

обвезника; 

7) под редним бројем 2.7 Електронска пошта – електронска пошта на коју се 

достављају обавештења у вези са поднетом пријавом, као и порески акти, 

односно порески управни акти ако се порески обвезник сагласи са тим 

начином достављања. 

Члан 26г 

У пореску пријаву ППДГ-4Р, део 3. Подаци о угоститељском објекту, уноси 

се: 

1) под редним бројем 3.1 Општина на којој се налази угоститељски објекат, 

односно угоститељски објекти – назив и шифра општине на којој се налази 

угоститељски објекат, односно угоститељски објекти на тој општини, 

утврђена правилником којим се прописују услови и начин вођења рачуна за 

уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна; 

2) под редним бројем 3.2 Број угоститељских објеката – укупан број 

угоститељских објеката домаће радиности и сеоског туристичког 

домаћинства, у којима се пружају угоститељске услуге; угоститељски 

објекат домаће радиности чине три врсте објеката: соба, апартман или кућа, 

а угоститељски објекат сеоског туристичког домаћинства представља једну 

врсту објекта; 

3) под редним бројем 3.3 Број лежајева – укупан број лежајева у 

угоститељским објектима у којима се пружају угоститељске услуге; 

4) под редним бројем 3.4 Број камп парцела – укупан број камп парцела у 

угоститељским објектима у којима се пружају угоститељске услуге. 

Члан 26д 

У пореску пријаву ППДГ-4Р, део 4. Подаци о подносиоцу пријаве, уноси се: 



1) под редним бројем 4.1 ЈМБГ подносиоца пријаве – јединствени матични 

број грађана подносиоца пријаве; 

2) под редним бројем 4.2 Телефон контакт особе – број телефона 

подносиоца пријаве; 

3) под редним бројем 4.3 Електронска пошта – електронска адреса 

подносиоца пријаве; 

4) под редним бројем 4.4 ЈМБГ/ПИБ пореског пуномоћника – јединствени 

матични број грађана, односно порески идентификациони број пореског 

пуномоћника нерезидентног обвезника. 

У пореску пријаву ППДГ-4Р, део 5. Напомена подносиоца пријаве – уноси се 

напомена подносиоца пријаве. 

У пореску пријаву ППДГ-4Р, део 6. Прилог уз пријаву – уноси се 

појединачно, под одређеним редним бројем, назив, ознака или други 

идентификатор прилога који се доставља уз пријаву (потврда о регистрацији 

туристичког објекта и др.), а означавањем позиције „Прилог” омогућава се 

достављање означеног прилога у pdf формату. 

Члан 26ђ 

У Обрасцу Прилог 1 порески обвезник уноси податке о угоститељском 

објекту у којем се пружају угоститељске услуге, и то: 

1) под Ред. бр. – исказује се редни број под којим се уносе подаци о 

угоститељском објекту; 

2) под 1. Врста угоститељског објекта – за угоститељски објекат домаће 

радиности уноси се назив: соба, односно апартман, односно кућа, а за 

угоститељски објекат сеоског туристичког домаћинства који представља 

једну врсту објекта уноси се назив сеоско туристичко домаћинство; 

3) под 2. Адреса угоститељског објекта – место, улица, број, слово, спрат 

где се угоститељски објекат налази; 

4) под 3. Општина – шифра општине на чијој територији се налази 

угоститељски објекат домаће радиности, односно угоститељски објекат 

сеоског туристичког домаћинства, наведен под 2; 

5) под 4. Број лежајева – број лежајева у угоститељском објекту домаће 

радиности, односно угоститељском објекту сеоског туристичког домаћинства, 

наведеног под 2; 

6) под 5. Број камп парцела – број камп парцела у угоститељском објекту 

сеоског туристичког домаћинства, наведеног под 2. 

Уколико порески обвезник има више врста угоститељских објеката, податке 

из става 1. овог члана уноси за сваки од тих објеката. 



Обвезник који има један или више врста угоститељских објеката на истој 

адреси на територији исте општине, на Ред. бр. које наводи у растућем низу 

почев од броја 1, уноси податак о врсти угоститељског објекта, адреси и 

општини на којој се ти објекти налазе, као и податак о укупном броју 

лежајева, односно укупном броју камп парцела у угоститељском објекту, 

односно објектима. 

Обвезник који има више врста угоститељских објеката на различитим 

адресама на територији исте општине, на Ред. бр. које наводи у растућем 

низу почев од броја 1, уноси податке о врсти угоститељског објекта, адреси 

и општини за сваки угоститељски објекат, као и податак о укупном броју 

лежајева, односно укупном броју камп парцела у сваком од тих 

угоститељских објеката. 

Обвезник који има објекте на територији више различитих општина, пореску 

пријаву ППДГ-4Р подноси посебно свакој ОЈ ПУ надлежној за територију на 

којој се налази објекат, односно објекти за које је исказао податке у 

пореској пријави ППДГ-4Р и Обрасцу Прилог 1. 

У случају промене услова који су од утицаја на висину пореске обавезе – 

престанак пружања угоститељских услуга и промена елемената (број 

лежајева, број камп парцела, општина и адреса угоститељског објекта), 

порески обвезник је дужан да поднесе пореску пријаву на Обрасцу ППДГ-4Р 

и Образац Прилог 1, у којима ће исказати измењене податке.” 

Члан 6. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 1. маја 2019. 

године. 



 



 


