
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, 38/18 и 20/19), у члану 1. тачка 1) речи: „113/17 и 95/18” замењују 
се речима: „113/17, 95/18, 86/19 и 153/20”. 

Тачка 2) мења се и гласи: 

„2) годишњег пореза на доходак грађана у складу са чл. 87–89а Закона;”. 

Члан 2. 

У члану 7. тачка 1) подтачка (1) речи: „30/18 и 95/18” замењују се речима: 
„30/18, 95/18, 86/19 и 144/20”. 

У тачки 2) подтачка (9) мења се и гласи: 

„(9) ознака 19 – обављање делатности преко овлашћеног пословође за 
време остваривања остале накнаде по основу рођења и неге детета и 
посебне неге детета,”. 

Подтачка (11) мења се и гласи: 

„(11) ознака 21 – наставак обављања самосталне делатности након 
престанка обављања делатности преко овлашћеног пословође за време 
остваривања остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге 
детета,”. 

У тачки 4) подтачка (9) мења се и гласи: 

„(9) у случају обављања делатности преко овлашћеног пословође за време 
остваривања остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге 
детета, уноси се порески период од: дан, месец и година почетка обављања 
делатности преко овлашћеног пословође и порески период до: дан, месец и 
година престанка обављања делатности преко овлашћеног пословође, 
односно 31. децембар године за коју се утврђује пореска обавеза,”. 

Подтачка (11) мења се и гласи: 

„(11) код наставка обављања самосталне делатности након престанка 
обављања делатности преко овлашћеног пословође за време остваривања 
остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета, 
уноси се порески период од: дан, месец и година наставка обављања 
делатности након престанка обављања делатности преко овлашћеног 
пословође и порески период до: 31. децембар године за коју се утврђује 
пореска обавеза,”. 



Члан 3. 

У члану 9. тачка 2) мења се и гласи: 

„2) под редним бројем 3.2 Обављање делатности преко овлашћеног 
пословође – уноси се период обављања делатности преко овлашћеног 
пословође за време остваривања остале накнаде по основу рођења и неге 
детета и посебне неге детета у години за коју се утврђује пореска обавеза;”. 

Члан 4. 

У члану 17. тачка 1) подтачка (1) мења се и гласи: 

„(1) под редним бројем 3.1.1 Зарада – уноси се износ остварене зараде из 
члана 13. ст. 1, 2, 4. и 5. и чл. 14, 14а, 14б и 15б Закона, осим исплаћене 
личне зараде предузетника и предузетника пољопривредника,”. 

У тачки 3) подтачка (1) после речи: „из члана 33.” додају се речи: „став 2.”. 

Подтач. (2), (3), (4) и (5) мењају се и гласе: 

„(2) под редним бројем 3.3.2 Порез – уноси се износ пореза на приходе од 
самосталне делатности за обвезника који порез плаћа на опорезиву добит из 
члана 33. став 2. Закона исказану на редном броју 3.3.1, који је плаћен на 
приход за који се утврђује годишњи порез, 

(3) под редним бројем 3.3.3 Порез и доприноси на терет предузетника 
паушалца – уноси се износ пореза и доприноса на приходе од самосталне 
делатности за обвезника који порез плаћа на паушално утврђен приход из 
члана 40. Закона исказан на редном броју 3.3.1, који су плаћени на приход 
за који се утврђује годишњи порез, 

(4) под редним бројем 3.3.4 Лична зарада предузетника и предузетника 
пољопривредника – уноси се износ исплаћене личне зараде предузетника и 
предузетника пољопривредника из члана 33а Закона, 

(5) под редним бројем 3.3.5 Порез и доприноси на терет предузетника и 
предузетника пољопривредника – уноси се износ пореза и доприноса на 
исплаћену личну зараду предузетника и предузетника пољопривредника из 
члана 33а Закона исказану на редном броју 3.3.4, који су плаћени на приход 
за који се утврђује годишњи порез;”. 

У тачки 4) речи: „са редним бројем” замењују се речима: „исказан на редном 
броју”. 

У тачки 5) подтачка (1) речи: „члана 60.” замењују се речима: „чл. 60. и 
84б”. 

У тачки 7) уводна реченица и подтачка (1) мењају се и гласе: 

„7) под редним бројем 3.7 Опорезиви приходи за које је обвезник дужан да 
обрачуна и плати порез и доприносе самоопорезивањем (члан 100а Закона), 
уноси се: 



(1) под редним бројем 3.7.1 Опорезиви приходи – уноси се износ прихода из 
члана 13. ст. 1, 2, 4. и 5, чл. 14, 14а, 14б, 55. и 65в, члана 82. ст. 3. и 4. и 
чл. 84а и 85. Закона, за које је обвезник дужан да сам обрачуна и плати 
порез и доприносе,”. 

У тачки 9) подтачка (1) мења се и гласи: 

„(1) под редним бројем 3.9.1 Опорезиви приходи – уноси се износ прихода 
из члана 13. ст. 1, 2, 4. и 5. чл. 14, 14а, 14б, 33, 40, 55. и 65в, члана 82. ст. 
3. и 4. и чл. 84а и 85. Закона, који су остварени у календарској години за 
коју се утврђује годишњи порез и опорезовани у другој држави,”. 

У тач. 17) и 18) речи: „са редним бројем” на оба места замењују се речима: 
„на редном броју”. 

У тачки 19) тачка на крају замењује се тачком и запетом и додају се тач. 20) 
и 21), које гласе: 

„20) под редним бројем 3.20. Порески кредит – уноси се износ пореског 
кредита из члана 89а Закона; 

21) под редним бројем 3.21. Годишњи порез после умањења за износ 
пореског кредита – уноси се износ који представља разлику између износа 
са ред. бр. 3.19. и 3.20.”. 

Члан 5. 

Досадашњи Образац ППДГ-2Р – Пореска пријава за утврђивање годишњег 
пореза на доходак грађана за ____ годину замењује се новим Обрасцем 
ППДГ-2Р – Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак 
грађана за ____ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов 
саставни део. 

Члан 6. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 



 



 


