
Правилник о изменама и допунама Правилника о облику и садржини 

пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и 

брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ 

Члан 1. 

У Правилнику о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника 

ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и 

садржини пореске пријаве ПДВ („Службени гласник РС”, бр. 123/12, 115/13, 

66/14, 86/15, 11/16, 60/18, 47/19 и 50/19), у члану 2. став 1. речи: 

„надлежној организационој јединици Пореске управе (у даљем тексту: 

надлежни порески орган)” замењују се речима: „Пореској управи у 

електронском облику преко портала Пореске управе”. 

Ст. 2. и 3. бришу се. 

У досадашњем ставу 4, који постаје став 2, речи: „надлежном пореском 

органу” замењују се речима: „Пореској управи”. 

Досадашњи став 5. брише се. 

Члан 2. 

У члану 3. став 2. речи: „члана 2. став 4.” замењују се речима: „члана 2. 

став 2.”. 

Члан 3. 

У члану 5. став 1, у уводној реченици, реч: „уноси” замењује се речју: 

„исказује”. 

У ставу 3. тачка 3) после речи: „у том” додају се речи: „или краћем”. 

У ставу 4. речи: „113/17 и 30/18” замењују се речима: „113/17, 30/18 и 

72/19”. 

У ставу 8. тачка 4) реч: „фиксног” брише се. 

Члан 4. 

У члану 6. речи: „Надлежни порески орган” замењују се речима: „Пореска 

управа”. 

Додаје се став 2, који гласи: 

„Потврда из става 1. овог члана доставља се у електронском облику преко 

портала Пореске управе.”. 

Члан 5. 

У члану 7. став 1. речи: „надлежни порески орган” замењују се речима: 

„Пореску управу”, а после речи: „о насталим променама” додају се речи: „у 

електронском облику преко портала Пореске управе”. 



У ставу 3. речи: „надлежни порески орган” замењују се речима: „Пореску 

управу”, а после речи: „пореског периода” додају се запета и речи: „у 

електронском облику преко портала Пореске управе”. 

Члан 6. 

У члану 8. став 1. речи: „надлежном пореском органу” замењују се речима: 

„Пореској управи”, а после речи: „ПДВ активност” додају се запета и речи: 

„у електронском облику преко портала Пореске управе”. 

Члан 7. 

У члану 9. став 1. после речи: „пописну листу” додају се речи: „у 

електронском облику, у ПДФ формату, преко портала Пореске управе”, а 

после речи: „пореску пријаву” додају се речи: „у складу са овим 

правилником”. 

Члан 8. 

У члану 10. став 1. речи: „Надлежни порески орган” замењују се речима: 

„Пореска управа”. 

У ставу 2. речи: „надлежни порески орган” замењују се речима: „Пореска 

управа”. 

У ставу 3. речи: „надлежни порески орган” замењују се речима: „Пореска 

управа”, а после речи: „обвезника ПДВ” додају се речи: „у електронском 

облику”. 

Члан 9. 

У члану 11. став 1. речи: „надлежном пореском органу” замењују се речима: 

„Пореској управи”. 

Став 3. брише се. 

Члан 10. 

Члан 27. брише се. 

Члан 11. 

Списак организационих јединица Пореске управе, који је одштампан уз 

Правилник о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, 

поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини 

пореске пријаве ПДВ („Службени гласник РС”, бр. 123/12, 115/13, 66/14, 

86/15, 11/16, 60/18, 47/19 и 50/19) и чини његов саставни део, брише се. 

Члан 12. 

У Обрасцу ЕППДВ – Пријава за евидентирање обвезника пореза на додату 

вредност речи: „Организациона јединица ____________” бришу се.  

Члан 13. 



Досадашњи Образац ПЕПДВ – Потврда о извршеном евидентирању за ПДВ, 

Образац ЗБПДВ – Захтев за брисање из евиденције обвезника ПДВ и 

Образац ПБПДВ – Потврда о брисању из евиденције обвезника ПДВ, који су 

одштампани уз Правилник о облику и садржини пријаве за евидентирање 

обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику 

и садржини пореске пријаве ПДВ („Службени гласник РС”, бр. 123/12, 

115/13, 66/14, 86/15, 11/16, 60/18, 47/19 и 50/19) и чине његов саставни 

део, замењују се новим Обрасцем ПЕПДВ – Потврда о извршеном 

евидентирању за ПДВ, Обрасцем ЗБПДВ – Захтев за брисање из евиденције 

обвезника ПДВ и Обрасцем ПБПДВ – Потврда о брисању из евиденције 

обвезника ПДВ, који су одштампани уз овај правилник и чине његов 

саставни део. 

Члан 14. 

Поступци евидентирања и брисања из евиденције обвезника ПДВ, који нису 

окончани закључно са 31. децембром 2019. године, окончаће се у складу са 

Правилником о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, 

поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини 

пореске пријаве ПДВ („Службени гласник РС”, бр. 123/12, 115/13, 66/14, 

86/15, 11/16, 60/18, 47/19 и 50/19). 

Члан 15. 

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2020. године. 



 



 



 


