
Правилник о изменама Правилника о пореској пријави о 

обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим 

доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране 

физичког лица као пореског обвезника 

Члан 1. 

У Правилнику о пореској пријави о обрачунатом порезу самоопорезивањем и 

припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од 

стране физичког лица као пореског обвезника („Службени гласник РС”, бр. 

15/16 и 20/18), у члану 1. речи: „112/15 и 113/17” замењују се речима: 

„112/15, 113/17 и 95/18”. 

Члан 2. 

У члану 2. став 1. речи: „у смислу члана 51. став 6,” замењују се речима: „у 

смислу члана 51. ст. 6. и 7,”, а речи: „112/15 и 113/17” замењују се речима: 

„112/15, 113/17 и 95/18”. 

Члан 3. 

У члану 3. став 3. мења се и гласи: 

„Пореску пријаву у писменом облику резидентни порески обвезник подноси 

организационој јединици Пореске управе надлежној за територију на којој 

има пребивалиште.”. 

У ставу 4. речи: „према месту остваривања прихода, односно према 

боравишту обвезника, односно према пребивалишту, односно седишту 

пореског пуномоћника” замењују се речима: „за територију на којој је место 

остваривања прихода, односно боравиште обвезника, односно 

пребивалиште или седиште пореског пуномоћника”. 

Члан 4. 

У члану 6. став 2. тачка 1) подтачка (2) речи: „15/16 и 108/16” замењују се 

речима: „15/16, 108/16, 30/18 и 95/18”. 

Члан 5. 

У Каталогу врсте прихода, који је одштампан уз Правилник о пореској 

пријави о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим 

доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког 

лица као пореског обвезника („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 20/18) и 

чини његов саставни део, опис врсте прихода на ОВП ОЛ Б 130 00 0, 406 00 

0, 407 00 0, 608 00 0, 609 00 0, 610 00 0, 625 00 0, 626 00 0 и 628 00 0 

мења се и гласи: 

130 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, у вези са чланом 100а ст. 2. и 5. 

Закона. 

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. 

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 роjа (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 роjа (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 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 роjа (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 6. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 


