
Правилник о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за 

утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање 

самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности 

Члан 1. 

У Правилнику о пореској пријави за утврђивање пореза и доприноса за 

обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне 

делатности („Службени гласник РС”, бр. 101/16 и 7/17), у члану 1. речи: 

„чланом 43. став 2.” замењују се речима: „чланом 43. ст. 2. и 3.”, а речи: 

„68/14 – др. закон и 112/15” замењују се речима: „68/14 – др. закон, 

112/15, 113/17, 95/18 и 86/19”. 

Члан 2. 

У члану 3. став 2. тачка 1) мења се и гласи: 

„1) Обрасца ПБ 2 – Порески биланс обвезника пореза на доходак грађана на 

приходе од самосталне делатности за период од _ до _ 20__. године (у 

даљем тексту: Образац ПБ 2), Обрасца ПК 2 – Порески кредит за обвезнике 

за улагања у основна средства за период од _ до _ 20__. године (у даљем 

тексту: Образац ПК 2) и Обрасца СУ 1 – Сразмерни износ улагања код 

обвезника за период од _ до _ 20__. године (у даљем тексту: Образац СУ 1), 

прописаних Правилником о садржају пореског биланса и другим питањима 

од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од 

самосталне делатности („Службени гласник РС”, бр. 23/14, 7/17 и 52/20);”. 

У тачки 3) речи: „116/04 и 99/10” замењују се речима: „116/04, 99/10, 

104/18 и 8/19”. 

После тачке 3) додаје се тачка 3а), која гласи: 

3a) Обрасца ПОА – Подаци о амортизацији сталних средстава стечених 

почев од 1. јануара 2019. године за период од ___. до ___. 20___. године (у 

даљем тексту: Образац ПОА) прописаног Правилником о амортизацији 

сталних средстава која се признаје за пореске сврхе („Службени гласник 

РС”, број 93/19), који образац се не подноси уз пореску пријаву ни у 

електронском, ни у папирном облику;”. 

Тачка 4) мења се и гласи: 

„4) Обрасца ОК – Ограничење камате код дуга повезаном лицу за период од 

__ до __ 201__. године (у даљем тексту: Образац ОК) прописаног 

Правилником о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за 

начин утврђивања пореза на добит правних лица („Службени гласник РС”, 

бр. 20/14, 41/15, 101/16, 8/19 и 94/19);”. 

Додаје се тачка 5), која гласи: 

„5) Обрасца ОКП – Обрачун квалификованог прихода за период од __20__. 

године до __20__. године (у даљем тексту: Образац ОКП), прописаног 



Правилником о условима и начину изузимања квалификованих прихода из 

основице пореза на добит правних лица („Службени гласник РС”, број 

50/19), који образац се не подноси уз пореску пријаву ни у електронском, 

ни у папирном облику.” 

У ставу 3. после речи: „става 2.” додају се речи: „тач. 1), 2), 3) и 4)”. 

У ставу 4. речи: „61/13 и 8/14” замењују се речима: „61/13, 8/14 и 94/19”.  

Члан 3. 

У члану 5. став 6. мења се и гласи: 

„Пореска пријава ППДГ-1С сматра се поднетом када Пореска управа потврди 

формалну исправност и математичку тачност исказаних података, додели 

број пријаве, број одобрења за плаћање пореза и доприноса за обавезно 

социјално осигурање (у даљем тексту: доприноси) самоопорезивањем на 

уплатне рачуне јавних прихода по основу обављања самосталне делатности, 

прописане правилником којим се уређују услови и начин вођења рачуна за 

уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, и у 

електронском облику о томе достави обавештење подносиоцу пореске 

пријаве.”. 

Члан 4. 

У члану 7. тачка 1) подтачка (2) речи: „15/16 и 108/16” замењују се речима: 

„15/16, 108/16, 30/18, 95/18 и 86/19”. 

У тачки 4) подтачка (3) речи: „брисања из регистра” замењују се речима: 

„престанка обављања делатности уписан у регистар”. 

Члан 5. 

Пореску пријаву на Обрасцу ППДГ-1С – Пореска пријава за утврђивање 

пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на 

приходе од самосталне делатности, у складу са Правилником о пореској 

пријави за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално 

осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности 

(„Службени гласник РС”, бр. 101/16 и 7/17), обвезник подноси и после 

ступања на снагу овог правилника, и то у случају подношења измењене 

пореске пријаве за пореску пријаву поднету за 2018. годину, односно у 

случају подношења пореске пријаве коју је обвезник пропустио да поднесе 

за 2018. годину. 

Члан 6. 

Одредбе овог правилника примењују се на обрачунавање и плаћање 

пореске обавезе почев за 2019. годину, односно за порески период који 

почиње у 2019. години. 

Члан 7. 



Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 


