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РЕФАКЦИЈА ПДВ-А 

УВОД 

Законски оквир за подношење захтева за рефакцију је дефинисан: 

- одредбом члана 53. Закона о порезу на додату вредност (у даљем тексту: ЗПДВ), у којој 

је прописано да ће се рефакција извршити страном обвезнику, на његов захтев, за 

промет покретних добара и пружене услуге у Републици, под условима да: 

1) је ПДВ за промет добара и услуга исказан у рачуну, у складу са овим законом, и 
да је рачун плаћен; 

2) је износ ПДВ за који подноси захтев за рефакцију ПДВ већи од 200 ЕУР у динарској 

противвредности по средњем курсу Народне банке Србије; 

3) су испуњени услови под којима би обвезник ПДВ могао остварити право на одбитак 

претходног пореза за та добра и услуге у складу са овим законом; 

4) не врши промет добара и услуга у Републици, осим промета: 

(1) услуга превоза добара које су у складу са чланом 24. став 1. тач. 1), 5) и 8) овог 
закона ослобођене пореза; 

(2) услуга превоза путника који у складу са чланом 49. став 7. овог закона подлеже 
појединачном опорезивању превоза; 

(3) добара и услуга за који обавезу обрачунавања ПДВ има обвезник ПДВ - 
прималац добара или услуга. 

Рефакција ПДВ у случајевима из става 1. овог члана врши се под условом узајамности. 

- одредбом члана 54. Закона о порезу на додату вредност (у даљем тексту: ЗПДВ), у којој 

је прописано да ће се рефакција извршити организацијама регистрованим за 

хуманитарну делатност, за добра која им се испоручују у Републици, под условом да: 

1. је промет добара опорезив; 

2. је ПДВ за испоручена добра исказан у рачуну, у складу са чланом 42. овог 

закона, као и да је рачун плаћен; 

3.  су набављена добра отпремљена у иностранство, где се користе у хуманитарне, 

добротворне или образовне сврхе. 

- одредбом члана 55. Закона о порезу на додату вредност (у даљем тексту: ЗПДВ), у којој 

је прописано да ће се рефакција извршити традиционалној цркви и верској 

заједници - Српска православна црква, Исламска заједница, Католичка црква, Словачка 

Евангеличка црква а.в, Јеврејска заједница, Реформаторска хришћанска црква и 

Евангелистичка хришћанска црква а.в. (у даљем тексту: традиционалне цркве и верске 

заједнице), за добра која им се испоручују у Републици или која увозе, као и за услуге 

које им се пружају, а који су непосредно повезани са верском делатношћу, под условом 

да је: 

1) промет добара и услуга, односно увоз добара опорезив; 

2) ПДВ за испоручена добра, односно пружене услуге исказан у рачуну, у складу 
са чланом 42. овог закона, као и да је рачун плаћен од стране лица које има право 
на рефакцију ПДВ у складу са овим чланом, односно да је ПДВ који се дугује по 
основу увоза добара претходно плаћен. 

 

- одредбом члана 55а. Закона о порезу на додату вредност (у даљем тексту: ЗПДВ), у којој 

је прописано да ће се рефакција извршити дипломатским и конзуларним 

представништвима и међународним организацијама ако се не определе да изврше 

набавку или увоз добара, односно прими услуге, намењене њиховим службеним, односно 

личним потребама, уз пореско ослобођење. Рефакција ће дипломатским и конзуларним 

представништвима бити извршена на захтевако: 



1) су испоруке или увоз добара, односно пружене услуге опорезиве ПДВ; 

2) је ПДВ за промет добара и услуга исказан у рачуну, у складу са овим законом, 

и ако је рачун плаћен, односно ако је ПДВ који се дугује по основу увоза добара 

плаћен; 

3) је укупна вредност добара или услуга, исказана у рачуну, односно вредност 

добара исказана у царинском документу, већа од 50 EUR, без ПДВ, осим за 

набавку горива за моторна возила. 

 

Надлежност пореског органа за администрацију Рефакције ПДВ-а и Ослобађања од плаћања ПДВ-
а: за све захтеве је надлежна Централа Пореске управе. 

Захтев за рефакцију се подноси искључиво електронски, преко портала еПорези, уз помоћ 
квалификованог сертификата важећег у Републици Србији. Страни обвезник подноси захтев преко 

пореског пуномоћника. 

  



 

РЕФ 1 ПРИЈАВА 

 

Када корисник дође на листу ”Избор пријаве” потребно је да у листи нађе опцију ”РЕФ 1 

пријава” и кликне на дугме ”Изабери” 

 

 

 

Када корисник притисне дугме Изабери добија следећи панел (формулар): 

 



У оквиру овог панела корисник може претраживати постојеће пријаве уносом 

идентификационог броја пријаве, ЈМБГ подносиоца, дефинисањем статуса и уносом датума 
креирања пријаве. Притиском на иконицу са стрелицом позиционираном у десно корисник 
започиње упит претраге и добија резултате на основу унетих критеријума. 

 

 

 

У оквиру овог панела корисник може да види листу свих попуњених пријава 

 

 

 

 

Кликом на дугме ”Отвори” корисник може видети детаље појединачне пријаве. Кликом на дугме 

”Статус” корисник освежава статус пријаве. Статус пријаве може бити - У припреми (пријаве 
које су направљене и нису поднете), Поднета (за пријаве које су попуњене и поденете), 
Активан (пријава пројекта која је активна) и Одбачен/неисправан (овај статус добија 
пријава/пројекат који има неисправне информације).  

 

 



Да би унео нови пројекат потребно је да корисник кликне на опцију ”Текстуални унос” у горњем 

десном углу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Опција ће отворити нови прозор са формуларом: 

 

 

 

 

Уколико корисник жели да измени пријаву која је претходно унесена, може искористити опцију 
у секцији ”Измена пријаве”. Неопходно је из падајућег менија изабрати опцију означену бројем 
2 (измена) и унети идентификациони број пријаве коју корисник жели да измени. Како би 
корисник завршио процес измене пријаве потребно је да унесе нове (измењене) податке у 



секције ”Подаци о банци” и ”Подаци о подносиоцу”. На слици испод илустрован је приказ 

секције за измену. 

 

 

 

Корисник такође у могућности да сторнира жељену пријаву. Потребно је да у оквиру падајуће 
листе ”Измена пријаве” изабере опцију означену бројем 1 и да унесе број пријаве коју жели да 
сторнира у поље ”Идентификациони број пријаве”. На крају је потребно притиснути дугме 
”Сачувај” 

 

Корисник у редовном процесу попуњавања пријаве приступа попуњавању формулара 
попуњавањем секције ”Подаци о обрасцу”, и наставља своју активност попуњавањем 

преосталих секција ”Подаци о банци”. ”Подаци о подносиоцу” су делимично аутоматски 
попуњени на основу ПИБ-а. Подаци који су аутоматски попуњени не могу бити измењени ручно 

у пријави. Како би завршио процес пријаве корисник мора попунити преостале контакт 
податке. 

  

На крају корисник може искористити поље за додавање прилога кликом на дугме ”Choose File” 

којим се омогућава додавање жељене датотеке са рачунара корисника у пријаву. Када 
корисник приложи жељени документ потребно је да кликне на опцију ”Приложи документ”. 

 

 

Ако је корисник унео погрешан документ, може га уклонити кликом на опцију ”Уклони прилог” 
и започети додавање новог истим корацима које смо претходно описали.  



 

 

Након завршетка попуњавања формулара корисник треба да кликне на дугме ”Сачувај”.  

Ако корисник жели да одустане од целокупне радње може то учинити притиском на дугме 
”Изађи” у доњем десном углу.  

 

Када корисник сачува попуњене обрасце добија нови панел који приказује детаље. Уколико су 
неки од унетих података погрешни корисник ће добити листу грешака са описом.  

 

 

 

Како би грешке биле исправљене потребно је кликнути на дугме ”Измени” 

 



 

 

Након уклањања грешака или у случају да су сви подаци у пријави били валидни корисник 
добија панел са следећим информацијама: 

 

 

 

У оквиру овог панела корисник може да унесе рачун притиском на дугме ”Унеси рачун”. 
Активацијом ове опције корисник добија формулар са пољима за унос детаља рачуна .  



 

 

Након попуњавања детаља корисник може сачувати рачун кликом на дугме ”Сачувај” или 
напустити панел притиском на дугме ”Изађи”. 

Корисник може унети рачун изменити притиском на иконицу означену оловчицом или га 
избрисати из листе притиском иконице означене са Х. Корисник може видети и детаље рачуна 
притиском на иконицу са стрелицом окренутом ка дну. 

 

 

У оквиру секције Претражи рачуне, корисник може претраживати рачуне према њиховом 

редном броју. Потребно је да у поље за унос унесе редни број и притисне иконицу са стрелицом 
оријентисаном десно: 



 

 

Последња радња коју је потребно урадити на овој страници ради слања пријаве  је притиснути 

дугме ”Потпиши и поднеси” 

 

 

Из овог панела битно је поменути да корисник има могућност да Измени, Обрише, Копира, види 
листу неисправности или да напусти страницу. 

 

Опције су поређане хоризнтално у истој равни и могу се видети на илустрацији изнад.  

 

Уколико је пријава из неког разлога одбачена, корисник може изменити податке и поново је 
потписати и поднети. У оквиру овог панела се такође активира опција ”Освежи статус”. 

  



РЕФ 2 ПРИЈАВА 

 

Када корисник дође на листу ”Избор пријаве” потребно је да у листи нађе опцију ”РЕФ 2 
пријава” и кликне на дугме ”Изабери” 

 

 

 

Када корисник притисне дугме Изабери добија следећи панел: 

 

У оквиру овог панела корисник може претраживати постојеће пријаве уносом 
идентификационог броја пријаве, ЈМБГ подносиоца, дефинисањем статуса и уносом датума 
креирања пријаве. Притиском на иконицу са стрелицом позиционираном у десно корисник 

започиње упит претраге и добија резултате на основу унетих критеријума. 



 

 

 

У оквиру овог панела корисник може да види листу свих попуњених пријава 

 

 

 

 

Кликом на дугме ”Отвори” корисник може видети детаље појединачне пријаве. Кликом на дугме 
”Статус” корисник освежава статус пријаве. Статус пријаве може бити - У припреми (пријаве 
које су направљене и нису поднете), Поднета (за пријаве које су попуњене и поденете), 
Активан (пријава пројекта која је активна) и Одбачен/неисправан (овај статус добија 
пријава/пројекат који има неисправне информације).  

 

 

Да би унео нови пројекат потребно је да корисник кликне на опцију ”Текстуални унос” у горњем 
десном углу.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Опција ће отворити нови прозор са формуларом: 

 

 

 

 

Уколико корисник жели да измени пријаву која је претходно унесена, може искористити опцију 
у секцији ”Измена пријаве”. Неопходно је из падајућег менија изабрати опцију означену бројем 
2 (измена) и унети идентификациони број пријаве коју корисник жели да измени. Како би 
корисник завршио процес измене пријаве потребно је да унесе нове (измењене) податке у 
секције ”Подаци о банци” и ”Подаци о подносиоцу”. На слици испод илустрован је приказ 
секције за измену. 

 



 

 

Корисник такође у могућности да сторнира жељену пријаву. Потребно је да у оквиру падајуће 
листе ”Измена пријаве” изабере опцију означену бројем 1 и да унесе број пријаве коју жели да 
сторнира у поље ”Идентификациони број пријаве”. На крају је потребно притиснути дугме 

”Сачувај”. 

 

Корисник у редовном процесу попуњавања пријаве приступа попуњавању формулара 
попуњавањем секције ”Подаци о обрасцу”, и наставља своју активност попуњавањем 
преосталих секција ”Подаци о банци”. ”Подаци о подносиоцу” су делимично аутоматски 
попуњени на основу ПИБ-а. Подаци који су аутоматски попуњени не могу бити измењени ручно 
у пријави. Како би завршио процес пријаве корисник мора попунити преостале контакт 

податке. 

  

На крају корисник може искористити поље за додавање прилога кликом на дугме ”Choose File” 
којим се омогућава додавање жељене датотеке са рачунара корисника у пријаву. Када 
корисник приложи жељени документ потребно је да кликне на опцију ”Приложи документ”. 

 

 

Ако је корисник унео погрешан документ, може га уклонити кликом на опцију ”Уклони прилог” 

и започети додавање новог истим корацима које смо претходно описали.  



 

 

Након завршетка попуњавања формулара корисник треба да кликне на дугме ”Сачувај”.  

Ако корисник жели да одустане од целокупне радње може то учинити притиском на дугме 
”Изађи” у доњем десном углу.  

 

Када корисник сачува попуњене обрасце добија нови панел који приказује детаље. Уколико су 
неки од унетих података погрешни корисник ће добити листу грешака са описом.  

 

 

 

Како би грешке биле исправљене потребно је кликнути на дугме ”Измени” 

 



 

 

Након уклањања грешака или у случају да су сви подаци у пријави били валидни корисник 
добија панел са следећим информацијама: 

 

 

 

У оквиру овог панела корисник може да унесе рачун притиском на дугме ”Унеси рачун”. 
Активацијом ове опције корисник добија формулар са пољима за унос детаља рачуна .  



 

 

Након попуњавања детаља корисник може сачувати рачун кликом на дугме ”Сачувај” или 
напустити панел притиском на дугме ”Изађи”. 

Корисник може унети рачун изменити притиском на иконицу означену оловчицом или га 
избрисати из листе притиском иконице означене са Х. Корисник може видети и детаље рачуна 
притиском на иконицу са стрелицом окренутом ка дну. 

 

 

У оквиру секције Претражи рачуне, корисник може претраживати рачуне према њиховом 

редном броју. Потребно је да у поље за унос унесе редни број и притисне иконицу са стрелицом 
оријентисаном десно: 



 

 

Корисник може поднети и додатну документацију у оквиру своје пријаве. То чини кликом на 

дугме ”Унеси документ”. Активацијом ове опције корисник добија следећи формулар: 

 

 

 

 

Након уноса информација корисник треба да притисне дугме ”Сачувај” или уколико жели да 
напусти панел може то учинити кликом на дугме ”Изађи”. 

 

Попут рачуна, корисник може документа претраживати, видети детаље, мењати их или 
уклањати. 



 

 

 

Последња радња коју је потребно урадити на овој страници ради слања пријаве  је притиснути 
дугме ”Потпиши и поднеси” 

 

 

Из овог панела битно је поменути да корисник има могућност да Измени, Обрише, Копира, види 

листу неисправности или да напусти страницу. 

 

Опције су поређане хоризнтално у истој равни и могу се видети на илустрацији изнад.  

 

Уколико је пријава из неког разлога одбачена, корисник може изменити податке и поново је 
потписати и поднети. У оквиру овог панела се такође активира опција ”Освежи статус”. 

  



РЕФ 3А ПРИЈАВА 

 

Када корисник дође на листу ”Избор пријаве” потребно је да у листи нађе опцију ”РЕФ 3а 
пријава” и кликне на дугме ”Изабери” 

 

 

 

Када корисник притисне дугме Изабери добија следећи панел: 

 

У оквиру овог панела корисник може претраживати постојеће пријаве уносом 
идентификационог броја пријаве, ЈМБГ подносиоца, дефинисањем статуса и уносом датума 
креирања пријаве. Притиском на иконицу са стрелицом позиционираном у десно корисник 
започиње упит претраге и добија резултате на основу унетих критеријума. 



 

 

 

У оквиру овог панела корисник може да види листу свих попуњених пријава 

 

 

 

 

Кликом на дугме ”Отвори” корисник може видети детаље појединачне пријаве. Кликом на дугме 
”Статус” корисник освежава статус пријаве. Статус пријаве може бити - У припреми (пријаве 
које су направљене и нису поднете), Поднета (за пријаве које су попуњене и поденете), 
Активан (пријава пројекта која је активна) и Одбачен/неисправан (овај статус добија 
пријава/пројекат који има неисправне информације).  

 

 

Да би унео нови пројекат потребно је да корисник кликне на опцију ”Текстуални унос” у горњем 
десном углу.  



 

 

 

Опција ће отворити нови прозор са формуларом: 

 

 

 

 

Уколико корисник жели да измени пријаву која је претходно унесена, може искористити опцију 
у секцији ”Измена пријаве”. Неопходно је из падајућег менија изабрати опцију означену бројем 

2 (измена) и унети идентификациони број пријаве коју корисник жели да измени. Како би 
корисник завршио процес измене пријаве потребно је да унесе нове (измењене) податке у 

секције ”Подаци о банци” и ”Подаци о подносиоцу”. На слици испод илустрован је приказ 
секције за измену. 

 



 

 

Корисник такође у могућности да сторнира жељену пријаву. Потребно је да у оквиру падајуће 
листе ”Измена пријаве” изабере опцију означену бројем 1 и да унесе број пријаве коју жели да 
сторнира у поље ”Идентификациони број пријаве”. На крају је потребно притиснути дугме 

”Сачувај”. 

 

Корисник у редовном процесу попуњавања пријаве приступа попуњавању формулара 
попуњавањем секције ”Подаци о обрасцу”, и наставља своју активност попуњавањем 
преосталих секција ”Подаци о банци”. ”Подаци о подносиоцу” су делимично аутоматски 
попуњени на основу ПИБ-а. Подаци који су аутоматски попуњени не могу бити измењени ручно 
у пријави. Како би завршио процес пријаве корисник мора попунити преостале контакт 

податке. 

  

На крају корисник може искористити поље за додавање прилога кликом на дугме ”Choose File” 
којим се омогућава додавање жељене датотеке са рачунара корисника у пријаву. Када 
корисник приложи жељени документ потребно је да кликне на опцију ”Приложи документ”. 

 

 

Ако је корисник унео погрешан документ, може га уклонити кликом на опцију ”Уклони прилог” 

и започети додавање новог истим корацима које смо претходно описали.  



 

 

Након завршетка попуњавања формулара корисник треба да кликне на дугме ”Сачувај”.  

Ако корисник жели да одустане од целокупне радње може то учинити притиском на дугме 
”Изађи” у доњем десном углу.  

 

Када корисник сачува попуњене обрасце добија нови панел који приказује детаље. Уколико су 
неки од унетих података погрешни корисник ће добити листу грешака са описом.  

 

 

 

Како би грешке биле исправљене потребно је кликнути на дугме ”Измени” 

 



 

 

Након уклањања грешака или у случају да су сви подаци у пријави били валидни корисник 
добија панел са следећим информацијама: 

 

 

 

У оквиру овог панела корисник може да унесе рачун притиском на дугме ”Унеси рачун”. 
Активацијом ове опције корисник добија формулар са пољима за унос детаља рачуна .  



 

 

Након попуњавања детаља корисник може сачувати рачун кликом на дугме ”Сачувај” или 
напустити панел притиском на дугме ”Изађи”. 

Корисник може унети рачун изменити притиском на иконицу означену оловчицом или га 
избрисати из листе притиском иконице означене са Х. Корисник може видети и детаље рачуна 
притиском на иконицу са стрелицом окренутом ка дну. 

 

 

У оквиру секције Претражи рачуне, корисник може претраживати рачуне према њиховом 

редном броју. Потребно је да у поље за унос унесе редни број и притисне иконицу са стрелицом 
оријентисаном десно: 



 

 

Корисник може поднети и додатну документацију у оквиру своје пријаве. То чини кликом на 

дугме ”Унеси документ”. Активацијом ове опције корисник добија следећи формулар: 

 

 

 

 

Након уноса информација корисник треба да притисне дугме ”Сачувај” или уколико жели да 
напусти панел може то учинити кликом на дугме ”Изађи”. 

 

Попут рачуна, корисник може документа претраживати, видети детаље, мењати их или 
уклањати. 



 

 

 

Последња радња коју је потребно урадити на овој страници ради слања пријаве  је притиснути 
дугме ”Потпиши и поднеси” 

 

 

Из овог панела битно је поменути да корисник има могућност да Измени, Обрише, Копира, види 
листу неисправности или да напусти страницу. 

 

Опције су поређане хоризнтално у истој равни и могу се видети на илустрацији изнад.  

 



Уколико је пријава из неког разлога одбачена, корисник може изменити податке и поново је 

потписати и поднети. У оквиру овог панела се такође активира опција ”Освежи статус”. 

  



РЕФ 5 ПРИЈАВА 

 

Када корисник дође на листу ”Избор пријаве” потребно је да у листи нађе опцију ”РЕФ 5 
пријава” и кликне на дугме ”Изабери” 

 

 

 

Када корисник притисне дугме Изабери добија следећи панел: 

 

У оквиру овог панела корисник може претраживати постојеће пријаве уносом 
идентификационог броја пријаве, ЈМБГ подносиоца, дефинисањем статуса и уносом датума 
креирања пријаве. Притиском на иконицу са стрелицом позиционираном у десно корисник 

започиње упит претраге и добија резултате на основу унетих критеријума. 



 

 

 

У оквиру овог панела корисник може да види листу свих попуњених пријава 

 

 

 

 

Кликом на дугме ”Отвори” корисник може видети детаље појединачне пријаве. Кликом на дугме 
”Статус” корисник освежава статус пријаве. Статус пријаве може бити - У припреми (пријаве 

које су направљене и нису поднете), Поднета (за пријаве које су попуњене и поденете), 
Активан (пријава пројекта која је активна) и Одбачен/неисправан (овај статус добија 
пријава/пројекат који има неисправне информације).  

 

 

Да би унео нови пројекат потребно је да корисник кликне на опцију ”Текстуални унос” у горњем 
десном углу.  

 



 

 

Опција ће отворити нови прозор са формуларом: 

 

 

 

 

Уколико корисник жели да измени пријаву која је претходно унесена, може искористити опцију 
у секцији ”Измена пријаве”. Неопходно је из падајућег менија изабрати опцију означену бројем 
2 (измена) и унети идентификациони број пријаве коју корисник жели да измени. Како би 
корисник завршио процес измене пријаве потребно је да унесе нове (измењене) податке у 
секције ”Подаци о банци” и ”Подаци о подносиоцу”. На слици испод илустрован је приказ 
секције за измену. 

 



 

 

Корисник такође у могућности да сторнира жељену пријаву. Потребно је да у оквиру падајуће 
листе ”Измена пријаве” изабере опцију означену бројем 1 и да унесе број пријаве коју жели да 
сторнира у поље ”Идентификациони број пријаве”. На крају је потребно притиснути дугме 

”Сачувај”. 

 

Корисник у редовном процесу попуњавања пријаве приступа попуњавању формулара 
попуњавањем секције ”Подаци о обрасцу”, и наставља своју активност попуњавањем 
преосталих секција ”Подаци о банци”. ”Подаци о подносиоцу” су делимично аутоматски 
попуњени на основу ПИБ-а. Подаци који су аутоматски попуњени не могу бити измењени ручно 
у пријави. Како би завршио процес пријаве корисник мора попунити преостале контакт 

податке. 

  

На крају корисник може искористити поље за додавање прилога кликом на дугме ”Choose File” 
којим се омогућава додавање жељене датотеке са рачунара корисника у пријаву. Када 
корисник приложи жељени документ потребно је да кликне на опцију ”Приложи документ”. 

 

 

Ако је корисник унео погрешан документ, може га уклонити кликом на опцију ”Уклони прилог” 

и започети додавање новог истим корацима које смо претходно описали.  



 

 

Након завршетка попуњавања формулара корисник треба да кликне на дугме ”Сачувај”.  

Ако корисник жели да одустане од целокупне радње може то учинити притиском на дугме 
”Изађи” у доњем десном углу.  

 

Када корисник сачува попуњене обрасце добија нови панел који приказује детаље. Уколико су 
неки од унетих података погрешни корисник ће добити листу грешака са описом.  

 

 

 

Како би грешке биле исправљене потребно је кликнути на дугме ”Измени” 

 



 

 

Након уклањања грешака или у случају да су сви подаци у пријави били валидни корисник 
добија панел са следећим информацијама: 

 

 

 

У оквиру овог панела корисник може да унесе рачун притиском на дугме ”Унеси рачун”. 
Активацијом ове опције корисник добија формулар са пољима за унос детаља рачуна .  



 

 

Након попуњавања детаља корисник може сачувати рачун кликом на дугме ”Сачувај” или 
напустити панел притиском на дугме ”Изађи”. 

Корисник може унети рачун изменити притиском на иконицу означену оловчицом или га 
избрисати из листе притиском иконице означене са Х. Корисник може видети и детаље рачуна 
притиском на иконицу са стрелицом окренутом ка дну. 

 

 

У оквиру секције Претражи рачуне, корисник може претраживати рачуне према њиховом 

редном броју. Потребно је да у поље за унос унесе редни број и притисне иконицу са стрелицом 
оријентисаном десно: 



 

 

Корисник може поднети и додатну документацију у оквиру своје пријаве. То чини кликом на 

дугме ”Унеси документ”. Активацијом ове опције корисник добија следећи формулар: 

 

 

 

 

Након уноса информација корисник треба да притисне дугме ”Сачувај” или уколико жели да 
напусти панел може то учинити кликом на дугме ”Изађи”. 

 

Попут рачуна, корисник може документа претраживати, видети детаље, мењати их или 
уклањати. 

 



 

 

Последња радња коју је потребно урадити на овој страници ради слања пријаве  је притиснути 
дугме ”Потпиши и поднеси” 

 

 

Из овог панела битно је поменути да корисник има могућност да Измени, Обрише, Копира, види 

листу неисправности или да напусти страницу. 

 

Опције су поређане хоризнтално у истој равни и могу се видети на илустрацији изнад.  

 

Уколико је пријава из неког разлога одбачена, корисник може изменити податке и поново је 
потписати и поднети. У оквиру овог панела се такође активира опција ”Освежи статус”. 

  



ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ПДВ-А 

 

УВОД 

Законски оквир за подношење захтева за ослобађање од плаћања ПДВ-а је дефинисан: 

- одредбом члана 24. Закона о порезу на додату вредност (у даљем тексту: ЗПДВ), став 16а 

у којој је прописано да се може ослободити од плаћања ПДВ промет добара и услуга који 

се врши у складу са уговорима о донацији закљученим са државном заједницом Србија 

и Црна Гора, односно Републиком, ако је тим уговором предвиђено да се из добијених 

новчаних средстава неће плаћати трошкови пореза, у делу који се финансира добијеним 

новчаним средствима осим ако ратификованим међународним уговором није друкчије 

предвиђено  

- одредбом члана 24. Закона о порезу на додату вредност (у даљем тексту: ЗПДВ), став 16б 

у којој је прописано да се може ослободити од плаћања ПДВ промет добара и услуга који 

се врши у складу са уговорима о кредиту, односно зајму, закљученим између државне 

заједнице Србија и Црна Гора, односно Републике и међународне финансијске 

организације, односно друге државе, као и између треће стране и међународне 

финансијске организације, односно друге државе у којем се Република Србија појављује 

као гарант, односно контрагарант, у делу који се финансира добијеним новчаним 

средствима, ако је тим уговорима предвиђено да се из добијених новчаних средстава 

неће плаћати трошкови пореза 

- одредбом члана 24. Закона о порезу на додату вредност (у даљем тексту: ЗПДВ), став 16в 

у којој је прописано да се може ослободити од плаћања ПДВ промет добара и услуга који 

се врши на основу међународних уговора, ако је тим уговорима предвиђено пореско 

ослобођење, осим међународних уговора из тач. 16а) и 16б) овог става. 

Надлежност пореског органа за администрацију Ослобађања од плаћања ПДВ-а: за све захтеве 
је надлежна Централа Пореске управе. 

Захтев за ослобађање од плаћања ПДВ-а се подноси искључиво електронски, преко портала 
еПорези, уз помоћ квалификованог сертификата важећег у Републици Србији. Страни обвезник 
подноси захтев преко пореског пуномоћника. 



ППО-ПДВ ПРИЈАВА 

 

ППО-ПДВ ПРОЈЕКАТ 

 

Када корисник дође на листу ”Избор пријаве” потребно је да у листи нађе опцију ”ППО-ПДВ 
пријава” и кликне на дугме ”Изабери” 

 

 

Корисник добија листу формулара које је неопходно попунити како би пријава била успешно 
извршена. Листа формулара приказана је на слици испод: 

 

 

Потребно је да корисник прође кроз сва 3 формулара (корака) како би био у могућности да 
правилно изврши пријаву.  



Корисник мора кликнути на дугме ”ИЗАБЕРИ” како би приступио појединачном формулару 

(кораку у пријави).   

Први корак је да корисник приступи формулару (кораку) ППО-ПДВ Пројекат. Када корисник 
притисне дугме Изабери добија следећи панел (формулар): 

 

У оквиру овог панела корисник може претраживати постојеће пријаве уносом 
идентификационог броја пријаве, ЈМБГ подносиоца, дефинисањем статуса и уносом датума 

креирања пријаве. Притиском на иконицу са стрелицом позиционираном у десно корисник 
започиње упит претраге и добија резултате на основу унетих критеријума. 

 

 

 

У оквиру овог панела корисник може да види листу свих попуњених пријава 



 

 

 

 

Кликом на дугме ”Отвори” корисник може видети детаље појединачне пријаве. Кликом на дугме 

”Статус” корисник освежава статус пријаве. Статус пријаве може бити - У припреми (пријаве 
које су направљене и нису поднете), Поднета (за пријаве које су попуњене и поденете), 
Активан (пријава пројекта која је активна) и Одбачен/неисправан (овај статус добија 
пријава/пројекат који има неисправне информације).  

 

 

Да би унео нови пројекат потребно је да корисник кликне на опцију ”Текстуални унос” у горњем 

десном углу. Опција ће отворити нови прозор са формуларом. 



 

 

Ради правилног процесуирања корака неопходно је да корисник у секцији ”Подаци о 
међународном уговору” изабере одговарајући уговор из падајуће листе.  

 

Обзиром да листа уговора може да буде јако дугачка, корисник може видети преостале уговоре 

са листе тако што ће мишем прећи преко стрелице која је позиционирана у дну листе.  

Након што изабере жељени уговор са листе систем приказује име тог уговора: 



 

 

Корисник такође може прегледати листу притиском на иконицу означену знаком питања 
(иконица за помоћ): 

 

 

Листу уговора која се отвара притиском на иконицу помоћи може затворити притиском на 
црвену иконицу позиционирану у горњем десном углу.  

Уколико корисник жели да измени пријаву која је претходно унесена, може искористити опцију 

у секцији ”Измена пријаве”. Неопходно је из падајућег менија изабрати опцију означену бројем 

2 (измена) и унети идентификациони број пријаве коју корисник жели да измени. Како би 
корисник завршио процес измене пријаве потребно је да унесе нове (измењене) податке у 
секције ”Подаци о пројекту” и ”Подаци о даваоцу”. На слици испод илустрован је приказ секције 
за измену. 



 

 

 

Након избора међународног уговора корисник приступа попуњавању формулара у секцији 
”Подаци о пројекту” и ”Подаци о даваоцу”.  

 

 

У оквиру ове секције корисник има поља за унос текста (Назив пројекта, Вредност пројекта, 
Валута, Број пројекта, Напомена, Курсна разлика, Назив даваоца, Адреса даваоца) као и 
падајуће листе (Тип уговора, Валута курсне разлике, Држава даваоца) као и поља за избор 

датума (Датум почетка и Датум завршетка). На крају корисник може искористити поље за 
додавање прилога кликом на дугме ”Choose File” којим се омогућава додавање жељене датотеке 
са рачунара корисника у пријаву. Када корисник приложи жељени документ потребно је да 
кликне на опцију ”Приложи документ”. 



 

 

Ако је корисник унео погрешан документ, може га уклонити кликом на опцију ”Уклони прилог” 

и започети додавање новог истим корацима које смо претходно описали.  

 

 

Након завршетка попуњавања формулара корисник треба да кликне на дугме ”Сачувај”.  

Ако корисник жели да одустане од целокупне радње може то учинити притиском на дугме 
”Изађи” у доњем десном углу.  

 

Када корисник сачува попуњене обрасце добија нови панел који приказује детаље. Уколико су 

неки од унетих података погрешни корисник ће добити листу грешака са описом.  

 



 

 

Како би грешке биле исправљене потребно је кликнути на дугме ”Измени” 

 

 

Како би наставио са подношењем пријаве корисник мора унети Податке о уговарачима.  

Додавање се започиње кликом на дугме ”Додај” којим се добија нови панел са формуларом: 

 

 



 

 

Корисник може Назив и Адресу унети ручно, или може унети само Порески идентификациони 
број - ПИБ који омогућава аутоматско попуњавање поља Назив и Адреса. Важно је да корисник 
унесе ПИБ а потом кликне на дугме ”Освежи податке” уколико жели да се поља ”Назив” и 
”Адреса” попуне аутоматски. У супротном ако корисник унесе ПИБ и притисне типку Ентер на 
тастатури систем ће извршити унос уговорача само са информацијом о ПИБ-у док ће остали 

подаци као што су Назив, Адреса и Тип уговарача недостајати.  

Дакле, корисник може унети ПИБ кликнути на ”Освежи податке” и добити попуњена поља 
”Назив” и ”Адреса”. Затим је потребно да корисник изабере Тип уговарача са падајуће листе.  

 

 

Када је овај корак завршен потребно је притиснути дугме ”Сачувај”. Ако корисник жели да 

одустане од уноса уговарача то може учинити кликом на дугме ”Изађи”.  

Важно је поменути да из овог панела корисник такође може извршити следеће акције: 

1. Изменити уговарача притиском на иконицу за измене (иконица означена оловчицом) 

2. Уклонити уговарача (иконица означена словом х) 



 

 

 

Следећа радња биће додавање података о овлашћеним лицима. Овлашћена лица додају се 

притиском на зелену иконицу са плусићем: 

 

 

Корисник ће добити нови панел за унос података о овлашћеном лицу: 

 

Након уноса података потребно је да корисник притисне дугме ”Сачувај” или уколико жели да 

одустане од уноса може то учинти притиском на дугме ”Изађи”.  

 

Последња радња коју је потребно урадити на овој страници је притиснути дугме ”Потпиши и 
поднеси” 



 

 

Из овог панела битно је поменути да корисник има могућност да Измени, Обрише, Копира, види 
листу неисправности или да напусти страницу. 

Опције су поређане хоризнтално у истој равни и могу се видети на илустрацији изнад.  

 

ППО-ПДВ ПАРТНЕР 

Додавање ППО-ПДВ Партнера је наредни корак у креирању ППО-ПДВ пријаве.  

До овог формулара долазимо истим методом као што смо дошли до ППО-ПДВ Пројеката.  

Након што смо кликнули на Избор пријаве у навигацији проналазимо опцију ППО-ПДВ и 
кликћемо на дугме Изабери.  

 

 

 

 

 

Добијамо листу са 3 опције: 



 

Бирамо дугме ”Изабери” које је у равни са опцијом ППО-ПДВ Партнер. 

 

Корисник добија следећи панел 

 

 

У оквиру овог панела корисник може претражити постојеће пријаве уносом идентификационог 
броја пријаве, ЈМБГ подносиоца, дефинисањем статуса или датума креирања и притиском на 

стрелицу врши упит за претрагу. 

Корисник такође види листу поднетих пријава и може притиском на дугме ”Отвори” да види 
детаље те пријаве. 

 

 



Како би корисник унео новог ППО-ПДВ Партнера неопходно је да клине на дугме ”Текстуални 

унос” где добија формулар са следећим опцијама: 

 

 

У оквиру секције ”Подаци о уговарачу” корисник мора са падајуће листе изабрати ”Број 
пројекта” и ”Имплементираног партнера”. Потом попуњава детаље у секцијама ”Подаци о 
подгранту” и ”Подаци о подуговарачу”. Ове секције се попуњавају на исти начин који смо 
објаснили у ППО-ПДВ Пројекат секцији.  

Овде такође корисник може изменити пријаву избором опције означене бројем 2 из падајућег 

менија испод опције означене ”Измена пријаве” и навести Идентификациони број пријаве коју 
жели да измени.  

 

Када је корисник задовољан унетим подацима може притиснути дугме ”Сачувај” да сачува 

податке из формулара, или уколико жели може напустити панел притиском на дугме ”Изађи”.  

 

Уколико је у уносу података било неких грешака, листа грешака биће приказана на панелу - 

опис грешке и секција. 



 

 

Уколико нема грешака у уносу, корисник ће моћи да настави са следећим кораком у уносу - 
додавањем овлашћених лица.  

Како би додао овлашћена лица на листу, корисник треба да притисне дугме ”Ново овлашћено 

лице”.  

 

 

Притиском на дугме добијамо формулар:  

 

Корисник може изменити податке о овлашћеном лицу кликом на иконицу означену оловчицом 

или уклонити овлашћено лице притиском на иконицу означену словом Х. 



 

 

Када су сви подаци валидни систем ће приказати дугме ”Потпиши и поднеси” 

 

 

Као и у случају ППО-ПДВ Пројекти имамо низ дугмића хоризонтално позиционираних који 

обезбеђују кориснику разне опције - да измени Пријаву, Обрише је, Копира, приступи листи 
неисправности као и да напусти панел кликом на дугме ”Изађи”.  

 

ППО-ПДВ ОБРАСЦИ 

 

До овог формулара долазимо истим методом као што смо дошли до ППО-ПДВ Пројеката.  

Након што смо кликнули на Избор пријаве у навигацији проналазимо опцију ППО-ПДВ и 
кликћемо на дугме Изабери.  

 

 

 

 

 

Добијамо листу са 3 опције: 



 

 

Са ове листе бирамо опцију ППО-ПДВ Образац. То чинимо притиском дугмета ”Изабери”. 

Корисник добија следећи панел: 

 

 

У оквиру овог панела корисник може: 

1. Претраживати постојеће пријаве (истим методама које смо објаснили у ППО-ПДВ 

Пројектима и ППО-ПДВ Партнерима.  

2. Видети детаље појединачне пријаве притиском на дугме ”Отвори” 

3. Освежити статус пријаве притиском на дугме ”Статус” 

4. Унети нову пријаву притиском на дугме ”Текстуални унос” 

 



 

 

Када корисник кликне на дугме ”Тексутални унос” добија следећи панел 

 

 

Како би успешно извршио пријаву корисник мора да у оквиру секције ”Подаци о пројекту” 
изабере одговарајући податак са падајуће листе за поља ”Број пројекта” и ”Број подгранта”. 



 

 

Након тога корисник приступа попуњавању формулара у оквиру секција ”Подаци о обвезнику”, 

”Подаци о промету” и ”Подаци о подносиоцу”.  

Корисник може Назив и Адресу обвезника у секцији ”Подаци о обвезнику” унети ручно, или 
може унети само Порески идентификациони број - ПИБ који омогућава аутоматско попуњавање 
поља Назив и Адреса. Важно је да корисник унесе ПИБ а потом кликне на дугме ”Освежи 
податке” уколико жели да се поља ”Назив” и ”Адреса” попуне аутоматски. 

 

 

У овкиру секције ”Измена пријаве” корисник може извршити 2 радње: 

1. Сторнирати пријаву - тако што са падајуће листе изабере број 1 и у поље 

Идентификациони број пријаве унесе жељени број пријаве 

2. Изменити пријаву - тако што са падајуће листе изабере број 2 и у поље 

Идентификациони број пријаве унесе жељени број пријаве 

 



Потом корисник може пријаву сачувати кликом на дугме ”Сачувај” или напустити пријаву 

притиском на дугме ”Изађи”. 

 

Уколико је пријава исправна систем ће приказати дугме ”Потпиши и поднеси” 

 

 

 

Као и у случају ППО-ПДВ Пројекти имамо низ дугмића хоризонтално позиционираних који 
обезбеђују кориснику разне опције - да измени Пријаву, Обрише је, Копира, приступи листи 
неисправности као и да напусти панел кликом на дугме ”Изађи”.  

 

Када образац има статус ”Одобрен” корисник може скинути потврду у пдф формату на свој 

рачунар.  



 

  



ЗППО-ПДВ ПРИЈАВА 

 

ЗППО-ПДВ МЕЂУНАРОДНИ УГОВОР  

 

Када корисник дође на листу ”Избор пријаве” потребно је да у листи нађе опцију ”ЗППО-ПДВ 
пријава” и кликне на дугме ”Изабери” 

 

 

Корисник добија листу формулара које је неопходно попунити како би пријава била успешно 
извршена. Листа формулара приказана је на слици испод: 

 

 

Потребно је да корисник прође кроз сва 3 формулара (корака) како би био у могућности да 

правилно изврши пријаву.  

Корисник мора кликнути на дугме ”ИЗАБЕРИ” како би приступио појединачном формулару 
(кораку у пријави).   

Први корак је да корисник приступи формулару (кораку) ЗППО-ПДВ Међународни уговори. 
Када корисник притисне дугме Изабери добија следећи панел (формулар): 



 

У оквиру овог панела корисник може претраживати постојеће пријаве уносом 

идентификационог броја пријаве, ЈМБГ подносиоца, дефинисањем статуса и уносом датума 
креирања пријаве. Притиском на иконицу са стрелицом позиционираном у десно корисник 
започиње упит претраге и добија резултате на основу унетих критеријума. 

 

 

 

У оквиру овог панела корисник може да види листу свих попуњених пријава 

 

 



 

 

Кликом на дугме ”Отвори” корисник може видети детаље појединачне пријаве. Кликом на дугме 
”Статус” корисник освежава статус пријаве. Статус пријаве може бити - У припреми (пријаве 

које су направљене и нису поднете), Поднета (за пријаве које су попуњене и поденете), 
Активан (пријава пројекта која је активна) и Одбачен/неисправан (овај статус добија 
пријава/пројекат који има неисправне информације).  

 

 

Да би унео нови пројекат потребно је да корисник кликне на опцију ”Текстуални унос” у горњем 
десном углу. Опција ће отворити нови прозор са формуларом. 

 

 

 

 

 

 

 

Уколико корисник жели да измени пријаву која је претходно унесена, може искористити опцију 

у секцији ”Измена пријаве”. Неопходно је из падајућег менија изабрати опцију означену бројем 
2 (измена) и унети идентификациони број пријаве коју корисник жели да измени. Како би 
корисник завршио процес измене пријаве потребно је да унесе нове (измењене) податке у 
секције ”Подаци о уговору” и ”Подаци о подносиоцу”. На слици испод илустрован је приказ 
секције за измену. 

 



 

 

Корисник приступа попуњавању формулара у секцији ”Подаци о уговору” и ”Подаци о 
подносиоцу”.  ”Подаци о подносиоцу” су аутоматски попуњени на основу избора пореског 
обвезника.  

 

 

У оквиру ове секције корисник има поља за унос текста (Назив кредитора, Назив уговора, Број 

уговора, Износ средстава, Валута, Назив органа потписника уговора) као и поља за избор 
датума (Датум потписивањан, Датум почетка и Датум завршетка). На крају корисник може 
искористити поље за додавање прилога кликом на дугме ”Choose File” којим се омогућава 
додавање жељене датотеке са рачунара корисника у пријаву. Када корисник приложи жељени 

документ потребно је да кликне на опцију ”Приложи документ”. 

 



 

Ако је корисник унео погрешан документ, може га уклонити кликом на опцију ”Уклони прилог” 
и започети додавање новог истим корацима које смо претходно описали.  

 

 

Након завршетка попуњавања формулара корисник треба да кликне на дугме ”Сачувај”.  

Ако корисник жели да одустане од целокупне радње може то учинити притиском на дугме 
”Изађи” у доњем десном углу.  

 

Када корисник сачува попуњене обрасце добија нови панел који приказује детаље. Уколико су 
неки од унетих података погрешни корисник ће добити листу грешака са описом.  

 

 

 

Како би грешке биле исправљене потребно је кликнути на дугме ”Измени” 



 

 

 

 

 

 

Следећа радња биће додавање података о овлашћеним лицима. Овлашћена лица додају се 

притиском на дугме ”Ново овлашћено лице”: 

 

 

Корисник ће добити нови панел за унос података о овлашћеном лицу: 



 

Након уноса података потребно је да корисник притисне дугме ”Сачувај” или уколико жели да 
одустане од уноса може то учинти притиском на дугме ”Изађи”.  

 

Уколико је потребно изменити податке о овлашћеном лицу или га уклонити са листе, то се може 
учинити путем иконица десно позиционираних у равни са информацијама о овлашћеном лицу. 

Притиском на иконицу са оловчицом корисник може мењати информације, док притиском на 
иконицу означену са Х корисник може уклонити овлашћено лице.  

 

 

Последња радња коју је потребно урадити на овој страници је притиснути дугме ”Потпиши и 

поднеси” 

 

 

Из овог панела битно је поменути да корисник има могућност да Измени, Обрише, Копира, види 

листу неисправности или да напусти страницу. 

 



Опције су поређане хоризнтално у истој равни и могу се видети на илустрацији изнад.  

 

  



ЗППО-ПДВ ПРОЈЕКАТ 

Додавање ЗППО-ПДВ Пројекта је наредни корак у креирању ЗППО-ПДВ пријаве.  

До овог формулара долазимо истим методом као што смо дошли до ЗППО-ПДВ Међународног 
Уговора.  

Након што смо кликнули на Избор пријаве у навигацији проналазимо опцију ЗППО-ПДВ и 
кликћемо на дугме Изабери.  

 

 

 

 

 

Добијамо листу са 3 опције: 

 

Бирамо дугме ”Изабери” које је у равни са опцијом ЗППО-ПДВ Пројекат. 

 

Корисник добија следећи панел 



 

 

У оквиру овог панела корисник може претражити постојеће пријаве уносом идентификационог 
броја пријаве, ЈМБГ подносиоца, дефинисањем статуса или датума креирања и притиском на 
стрелицу врши упит за претрагу. 

 

Корисник такође види листу поднетих пријава и може притиском на дугме ”Отвори” да види 
детаље те пријаве, и да освежи статус пријаве притиском на дугме ”Статус”. 

 

 

Како би корисник унео нови ЗППО-ПДВ Пројекат неопходно је да клине на дугме ”Текстуални 
унос” где добија формулар са следећим опцијама: 

 



 

У оквиру прве секције корисник треба да изабере ”Идентификациони број корисника кредита” 
са падајуће листе.  

 

Такође корисник може изменити пријаву избором опције означене бројем 2 из падајућег менија 
испод опције означене ”Измена пријаве” и навести Идентификациони број пријаве коју жели 
да измени.  

Потом корисник мора попунити формуларе ”Подаци о пројекту” и ”Подаци о обвезнику”.  

У оквиру ове секције корисник има поља за унос текста (Назив пројекта, Вредност пројекта, 
Валута, Број пројекта, Напомена, Назив обвезника, Адреса обвезника, ПИБ Обвезника) као и 

поља за избор датума (Датум потписивањан, Датум почетка и Датум завршетка), у оквиру 
скеције Подаци о пројекту корисник има могућност да обележи уколико је обвезник страно 
лице кликом на квадратић . На крају корисник може искористити поље за додавање прилога 
кликом на дугме ”Choose File” којим се омогућава додавање жељене датотеке са рачунара 
корисника у пријаву. Када корисник приложи жељени документ потребно је да кликне на 
опцију ”Приложи документ”. 



 

Уколико је корисник приложио погрешан прилог може га уклонити кликом на опцију ”Уклони 
прилог” 

 

Када је корисник задовољан унетим подацима може притиснути дугме ”Сачувај” да сачува 

податке из формулара, или уколико жели може напустити панел притиском на дугме ”Изађи”.  

 

Уколико је у уносу података било неких грешака, листа грешака биће приказана на панелу - 
опис грешке и секција. 

 

 

 

 

 

Када су сви подаци валидни систем ће приказати дугме ”Потпиши и поднеси” 

 



 

Као и у случају ППО-ПДВ Пројекти имамо низ дугмића хоризонтално позиционираних који 
обезбеђују кориснику разне опције - да измени Пријаву, Обрише је, Копира, приступи листи 
неисправности као и да напусти панел кликом на дугме ”Изађи”.  

 

  



ЗППО-ПДВ ОБРАЗАЦ 

 

До овог формулара долазимо истим методом као што смо дошли до ЗППО-ПДВ Пројеката.  

Након што смо кликнули на Избор пријаве у навигацији проналазимо опцију ЗППО-ПДВ и 
кликћемо на дугме Изабери.  

 

 

 

 

 

Добијамо листу са 3 опције: 

 

 

Са ове листе бирамо опцију ЗППО-ПДВ Образац. То чинимо притиском дугмета ”Изабери”. 

Корисник добија следећи панел: 



 

 

У оквиру овог панела корисник може: 

1. Претраживати постојеће пријаве (истим методама које смо објаснили у ЗППО-ПДВ 

Пројектима) 

2. Видети детаље појединачне пријаве притиском на дугме ”Отвори” 

3. Освежити статус пријаве притиском на дугме ”Статус” 

4. Унети нову пријаву притиском на дугме ”Текстуални унос” 

 

 

 

Када корисник кликне на дугме ”Тексутални унос” добија следећи панел 

 



 

Како би успешно извршио пријаву корисник мора да у оквиру секције ”Подаци о пројекту” 
изабере одговарајући податак са падајуће листе за поља ”Број пројекта” 

 

 

Након тога корисник приступа попуњавању формулара у оквиру секција ”Подаци о обвезнику”, 
”Подаци о промету” и ”Подаци о подносиоцу”.  

Корисник може Назив и Адресу обвезника у секцији ”Подаци о обвезнику” унети ручно, или 

може унети само Порески идентификациони број - ПИБ који омогућава аутоматско попуњавање 

поља Назив и Адреса. Важно је да корисник унесе ПИБ а потом кликне на дугме ”Освежи 
податке” уколико жели да се поља ”Назив” и ”Адреса” попуне аутоматски. 

 

 

У овкиру секције ”Измена пријаве” корисник може извршити 2 радње: 



1. Сторнирати пријаву - тако што са падајуће листе изабере број 1 и у поље 

Идентификациони број пријаве унесе жељени број пријаве 

2. Изменити пријаву - тако што са падајуће листе изабере број 2 и у поље 

Идентификациони број пријаве унесе жељени број пријаве 

 

Формулари се попуњавају на исти начин као што је описано у секцији ”ЗППО Пројекат”.  

 

Потом корисник може пријаву сачувати кликом на дугме ”Сачувај” или напустити пријаву 
притиском на дугме ”Изађи”. 

 

Ако пријава садржи грешке, систем ће приказати табелу са листом грешака и описом: 

 

 

Корисник мора тада кликнути на дугме ”Измени” и урадити неопходне измене. 

 

Уколико је пријава исправна систем ће приказати дугме ”Потпиши и поднеси” 

 



 

 

Као и у случају ППО-ПДВ Пројекти имамо низ дугмића хоризонтално позиционираних који 
обезбеђују кориснику разне опције - да измени Пријаву, Обрише је, Копира, приступи листи 
неисправности као и да напусти панел кликом на дугме ”Изађи”.  

 

Када образац има статус ”Одобрен” корисник може скинути потврду у пдф формату на свој 
рачунар.  



 

  



МППО-ПДВ ПРИЈАВА 

 

МППО-ПДВ ПРОЈЕКАТ 

 

Када корисник дође на листу ”Избор пријаве” потребно је да у листи нађе опцију ”МППО-ПДВ 
пријава” и кликне на дугме ”Изабери” 

 

 

Корисник добија листу формулара које је неопходно попунити како би пријава била успешно 
извршена. Листа формулара приказана је на слици испод: 



 

 

Потребно је да корисник прође кроз оба формулара (корака) како би био у могућности да 
правилно изврши пријаву.  

Корисник мора кликнути на дугме ”ИЗАБЕРИ” како би приступио појединачном формулару 
(кораку у пријави).   

Први корак је да корисник приступи формулару (кораку) МППО-ПДВ Пројекат. Када корисник 

притисне дугме Изабери добија следећи панел (формулар): 

 

У оквиру овог панела корисник може претраживати постојеће пријаве уносом 
идентификационог броја пријаве, ЈМБГ подносиоца, дефинисањем статуса и уносом датума 
креирања пријаве. Притиском на иконицу са стрелицом позиционираном у десно корисник 
започиње упит претраге и добија резултате на основу унетих критеријума. 



 

 

 

У оквиру овог панела корисник може да види листу свих попуњених пријава 



 

 

 

 

Кликом на дугме ”Отвори” корисник може видети детаље појединачне пријаве. Кликом на дугме 

”Статус” корисник освежава статус пријаве. Статус пријаве може бити - У припреми (пријаве 
које су направљене и нису поднете), Поднета (за пријаве које су попуњене и поденете), 
Активан (пријава пројекта која је активна) и Одбачен/неисправан (овај статус добија 
пријава/пројекат који има неисправне информације).  

 

Да би унео нови пројекат потребно је да корисник кликне на опцију ”Текстуални унос” у горњем 

десном углу. Опција ће отворити нови прозор са формуларом. 



 

 

Ради правилног процесуирања корака неопходно је да корисник у секцији ”Подаци о 
међународном уговору” изабере одговарајући уговор из падајуће листе.  

 

Обзиром да листа уговора може да буде јако дугачка, корисник може видети преостале уговоре 

са листе тако што ће мишем прећи преко стрелице која је позиционирана у дну листе.  

Након што изабере жељени уговор са листе систем приказује име тог уговора: 



 

 

Корисник такође може прегледати листу притиском на иконицу означену знаком питања 
(иконица за помоћ): 

 

 

Листу уговора која се отвара притиском на иконицу помоћи може затворити притиском на 
црвену иконицу позиционирану у горњем десном углу.  

Уколико корисник жели да измени пријаву која је претходно унесена, може искористити опцију 
у секцији ”Измена пријаве”. Неопходно је из падајућег менија изабрати опцију означену бројем 
2 (измена) и унети идентификациони број пријаве коју корисник жели да измени. Како би 
корисник завршио процес измене пријаве потребно је да унесе нове (измењене) податке у 
секције ”Подаци о пројекту” и ”Подаци о даваоцу”. На слици испод илустрован је приказ секције 
за измену. 

 



 

 

Након избора међународног уговора корисник приступа попуњавању формулара у секцији 
”Подаци о пројекту” и ”Подаци о даваоцу”.  

 

 

У оквиру ове секције корисник има поља за унос текста (Назив пројекта, Вредност пројекта, 
Валута, Број пројекта, Курсна разлика, Назив даваоца, Адреса даваоца) као и падајуће листе 
(Валута курсне разлике, Држава даваоца) као и поља за избор датума (Датум почетка и Датум 

завршетка). На крају корисник може искористити поље за додавање прилога кликом на дугме 
”Choose File” којим се омогућава додавање жељене датотеке са рачунара корисника у пријаву. 
Када корисник приложи жељени документ потребно је да кликне на опцију ”Приложи 
документ”. 



 

 

Ако је корисник унео погрешан документ, може га уклонити кликом на опцију ”Уклони прилог” 
и започети додавање новог истим корацима које смо претходно описали.  

 

 

Након завршетка попуњавања формулара корисник треба да кликне на дугме ”Сачувај”.  

Ако корисник жели да одустане од целокупне радње може то учинити притиском на дугме 
”Изађи” у доњем десном углу.  

 

Када корисник сачува попуњене обрасце добија нови панел који приказује детаље. Уколико су 
неки од унетих података погрешни корисник ће добити листу грешака са описом.  

 



 

 

Како би грешке биле исправљене потребно је кликнути на дугме ”Измени” 

 

 

Како би наставио са подношењем пријаве корисник мора унети Податке о уговарачима.  

Додавање се започиње кликом на дугме ”Додај” којим се добија нови панел са формуларом: 



 

 

 

 

Корисник може Назив и Адресу унети ручно, или може унети само Порески идентификациони 
број - ПИБ који омогућава аутоматско попуњавање поља Назив и Адреса. Важно је да корисник 

унесе ПИБ а потом кликне на дугме ”Освежи податке” уколико жели да се поља ”Назив” и 
”Адреса” попуне аутоматски. У супротном ако корисник унесе ПИБ и притисне типку Ентер на 
тастатури систем ће извршити унос уговорача само са информацијом о ПИБ-у док ће остали 

подаци као што су Назив и Адреса недостајати.  

Дакле, корисник може унети ПИБ кликнути на ”Освежи податке” и добити попуњена поља 
”Назив” и ”Адреса”.  

Тип уговарача је аутоматски подешен на ”Корисник”, те овде није потребно бирати са падајуће 

листе. 

 

 

Када је овај корак завршен потребно је притиснути дугме ”Сачувај”. Ако корисник жели да 
одустане од уноса уговарача то може учинити кликом на дугме ”Изађи”.  

Важно је поменути да из овог панела корисник такође може извршити следеће акције: 



1. Изменити уговарача притиском на иконицу за измене (иконица означена оловчицом) 

2. Уклонити уговарача (иконица означена словом х) 

 

 

 

Следећа радња биће додавање података о овлашћеним лицима. Овлашћена лица додају се 
притиском на зелену иконицу са плусићем: 

 

 

Корисник ће добити нови панел за унос података о овлашћеном лицу: 

 

Након уноса података потребно је да корисник притисне дугме ”Сачувај” или уколико жели да 
одустане од уноса може то учинти притиском на дугме ”Изађи”.  

 

Последња радња коју је потребно урадити на овој страници је притиснути дугме ”Потпиши и 

поднеси” 



 

 

Из овог панела битно је поменути да корисник има могућност да Измени, Обрише, Копира, види 
листу неисправности или да напусти страницу. 

Опције су поређане хоризнтално у истој равни и могу се видети на илустрацији изнад.  

Уколико је корисник направио грешку током уноса овлашћеног лица или уговарача систем ће 
приказати листу грешака, такође дугме ”Потпиши и поднеси” неће бити видљиво. 

Грешке корисник може исправити изменом података (кликом на иконицу у облику оловчице). 

 

 

 

  



ППО-ПДВ ОБРАСЦИ 

 

До овог формулара долазимо истим методом као што смо дошли до МППО-ПДВ Пројеката.  

Након што смо кликнули на Избор пријаве у навигацији проналазимо опцију МППО-ПДВ и 
кликћемо на дугме Изабери.  

 

 

 

 

 

Добијамо листу са 2 опције: 

 

 

Са ове листе бирамо опцију МППО-ПДВ Образац. То чинимо притиском дугмета ”Изабери”. 

Корисник добија следећи панел: 



 

 

У оквиру овог панела корисник може: 

1. Претраживати постојеће пријаве (истим методама које смо објаснили у МППО-ПДВ 

Пројектима)  

2. Видети детаље појединачне пријаве притиском на дугме ”Отвори” 

3. Освежити статус пријаве притиском на дугме ”Статус” 

4. Унети нову пријаву притиском на дугме ”Текстуални унос” 

 

 

 

Када корисник кликне на дугме ”Тексутални унос” добија следећи панел 

 

 

 



Како би успешно извршио пријаву корисник мора да у оквиру секције ”Подаци о пројекту” 

изабере одговарајући податак са падајуће листе за поља ”Број пројекта”. 

 

 

Након тога корисник приступа попуњавању формулара у оквиру секција ”Подаци о обвезнику”, 
”Подаци о промету” и ”Подаци о подносиоцу”.  

Корисник може Назив и Адресу обвезника у секцији ”Подаци о обвезнику” унети ручно, или 
може унети само Порески идентификациони број - ПИБ који омогућава аутоматско попуњавање 
поља Назив и Адреса. Важно је да корисник унесе ПИБ а потом кликне на дугме ”Освежи 

податке” уколико жели да се поља ”Назив” и ”Адреса” попуне аутоматски. 

 

 

У овкиру секције ”Измена пријаве” корисник може извршити 2 радње: 

1. Сторнирати пријаву - тако што са падајуће листе изабере број 1 и у поље 

Идентификациони број пријаве унесе жељени број пријаве 



2. Изменити пријаву - тако што са падајуће листе изабере број 2 и у поље 

Идентификациони број пријаве унесе жељени број пријаве 

 

Потом корисник може пријаву сачувати кликом на дугме ”Сачувај” или напустити пријаву 
притиском на дугме ”Изађи”. 

 

Уколико је пријава исправна систем ће приказати дугме ”Потпиши и поднеси” 

 

 

 

Као и у случају МППО-ПДВ Пројекти имамо низ дугмића хоризонтално позиционираних који 
обезбеђују кориснику разне опције - да измени Пријаву, Обрише је, Копира, приступи листи 
неисправности као и да напусти панел кликом на дугме ”Изађи”.  

 

Када образац има статус ”Одобрен” корисник може скинути потврду у пдф формату на свој 

рачунар.  



 

  



 

ИППО-ПДВ ПРИЈАВА 

 

ИППО ЗАКОН 

 

Када корисник дође на листу ”Избор пријаве” потребно је да у листи нађе опцију ”ИППО-ПДВ 
пријава” и кликне дугме ”Изабери” 

 

 

 

Корисник добија листу формулара које је неопходно попунити како би пријава била успешно 

извршена. Листа формулара приказана је на слици испод: 



 

 

Потребно је да корисник прође кроз сва 3 формулара (корака) како би био у могућности да 

правилно изврши пријаву.  

Корисник мора кликнути на дугме ”ИЗАБЕРИ” како би приступио појединачном формулару 
(кораку у пријави).   

Први корак је да корисник приступи формулару (кораку) ИППО Закон. Када корисник притисне 

дугме Изабери добија следећи панел: 

 

 

 



У оквиру овог панела корисник може претраживати постојеће пријаве уносом 

идентификационог броја пријаве, ЈМБГ подносиоца, дефинисањем статуса и уносом датума 
креирања пријаве. Притиском на на дугме ”ПРЕТРАЖИ”корисник започиње упит претраге и 
добија резултате на основу унетих критеријума. 

 

 

 

У оквиру овог панела корисник може да види листу свих попуњених пријава 

 

 

 

Кликом на плаву иконицу стрелице која се налази у реду одређене пријаве са десне стране 
дугме корисник може видети детаље појединачне пријаве. Кликом на дугме ”Статус” корисник 

освежава статус пријаве. Статус пријаве може бити - У припреми (пријаве које су направљене 
и нису поднете), Поднета (за пријаве које су попуњене и поденете), Активан (пријава пројекта 
која је активна) и Одбачен/неисправан (овај статус добија пријава/пројекат који има 
неисправне информације).  

 

 

Да би унео нови пројекат потребно је да корисник кликне на опцију ”Текстуални унос” у горњем 

десном углу.  

 

 



 

Опција ће отворити нови прозор са формуларом. 

 

 

 

Уколико корисник жели да измени пријаву која је претходно унесена, може искористити опцију 

у секцији ”Измена пријаве”. Измена пријаве је могућа само за пријаве које имају статус 
”Активан”. Неопходно је из падајућег менија изабрати опцију означену бројем 2 (измена) и 

унети идентификациони број пријаве коју корисник жели да измени. Како би корисник завршио 
процес измене пријаве потребно је да унесе нове (измењене) податке у секције ”Подаци о 
закону”. На слици испод илустрован је приказ секције за измену. 

 



 

 

Потребно је да корисник приступи попуњавању формулара у секцији ”Подаци о закону”. 

 

 

 

У оквиру ове секције корисник има поља за унос текста (Назив закона, Број службеног 
гласника, Назив финансијера, Адреса финансијера, ПИБ финансијерс) као и поље за избор 

датума (Датум подношења). На крају корисник може искористити поље за додавање прилога 

кликом на дугме ”Browse” којим се омогућава додавање жељене датотеке са рачунара 
корисника у пријаву. Када корисник приложи жељени документ потребно је да кликне на 
опцију ”Приложи документ”. 

 

Ако је корисник унео погрешан документ, може га уклонити кликом на опцију ”Уклони прилог” 
и започети додавање новог истим корацима које смо претходно описали.  

 

 



 

 

Након завршетка попуњавања формулара корисник треба да кликне на дугме ”Сачувај”.  

Ако корисник жели да одустане од целокупне радње може то учинити притиском на дугме 
”Изађи” у горњем десном углу.  

 

Када корисник сачува попуњене обрасце добија нови панел који приказује детаље. Уколико су 
неки од унетих података погрешни корисник ће добити листу грешака са описом.  

 

 

 

Како би грешке биле исправљене потребно је кликнути на дугме ”Измени” 

 



 

 

Како би наставио са подношењем пријаве корисник мора унети Податке о овлашћеним лицима.  
Овлашћена лица додају се притиском на зелену иконицу са плусићем: 

 

 

 

Корисник ће добити нови панел за унос података о овлашћеном лицу: 

 

 

 

Након уноса података потребно је да корисник притисне дугме ”Сачувај” или уколико жели да 

одустане од уноса може то учинти притиском на дугме ”Изађи”.  

 

Последња радња коју је потребно урадити на овој страници је притиснути дугме ”Потпиши и 
поднеси” 

 



 

 

Из овог панела битно је поменути да корисник има могућност да Измени, Обрише, Копира, види 
листу неисправности или да напусти страницу. 

Опције су поређане хоризнтално у истој равни и могу се видети на илустрацији изнад.  

 

ИППО ПРОЈЕКАТ 

 
Додавање ИППО Пројекта је наредни корак у креирању ИППО-ПДВ пријаве.  

До овог формулара долазимо истим методом као што смо дошли до ИППО Закона.  

Након што смо кликнули на Избор пријаве у навигацији проналазимо опцију ИППО-ПДВ и 
кликћемо на дугме Изабери.  

 

 

 

 

Добијамо листу са 3 опције: 

 



 

 

Бирамо дугме ”Изабери” које је у равни са опцијом ИППО Пројекат. 

 

Корисник добија следећи панел 

 

 

 

У оквиру овог панела корисник може претражити постојеће пријаве уносом идентификационог 
броја пријаве, ЈМБГ подносиоца, дефинисањем статуса или датума креирања и притиском на 
дугме”ПРЕТРАЖИ”  врши упит за претрагу. 

Корисник такође види листу поднетих пријава и може притиском на плаву иконицу стрелице 
која се налази у реду одређене пријаве са десне стране да види детаље те пријаве. 

 



 

 

Како би корисник унео нови ИППО Пројекат неопходно је да клине на дугме ”Текстуални унос” 
где добија формулар са следећим опцијама: 

 

 

 

Корисник мора из падајуће листе да изабере ”Број закона”. Након тога попуњава детаље у 
секцијама ”Подаци о пројекту” и ”Подаци о обвезнику”. 



У оквиру ове секције ”Подаци о пројекту”  корисник има поља за унос текста (Назив пројекта, 

Вредност пројекта, Валута, Број пројекта, Напомена) као и поља за избор датума (Датум 
потписивања, Датум почетка и Датум завршетка).  

 

У оквиру секције ”Подаци о обвезнику” корисник треба да попуни следећа поља, Назив 
обвезника, Адреса обвезника и ПИБ Обвезника. 

 

У случају да корисник чекира опцију Страно лице, уместо секције ”Подаци о обвезнику” 
појављује се секција ”Подаци о страном лицу” као на слици испод, где је потребно да се попуне 
следећа поља, Назив страног лица, Адреса страног лица и ПИБ страног лица. 

 

 

 

 

На крају корисник може искористити поље за додавање прилога кликом на дугме ”Browse” 
којим се омогућава додавање жељене датотеке са рачунара корисника у пријаву. Када 
корисник приложи жељени документ потребно је да кликне на опцију ”Приложи документ”. 
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Овде такође корисник може изменити пријаву избором опције означене бројем 2 из падајућег 

менија испод опције означене ”Измена пријаве” и навести Идентификациони број пријаве коју 
жели да измени. Могуће је мењати само пријаве са статусом ”Активан”. 

 

 

 

Када је корисник задовољан унетим подацима може притиснути дугме ”Сачувај” да сачува 

податке из формулара, или уколико жели може напустити панел притиском на дугме ”Изађи”.  

 

Уколико је у уносу података било неких грешака, листа грешака биће приказана на панелу - 
опис грешке и секција. 
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Уколико нема грешака у уносу, систем ће приказати дугме ”Потпиши и поднеси”, што је уједно 
и последњи корак. 

 

 

 

Као и у случају ИППО Закон имамо низ дугмића, хоризонтално позиционираних на врху стране 
у десном углу, који обезбеђују кориснику разне опције - да измени Пријаву, Обрише је, Копира, 
приступи листи неисправности као и да напусти панел кликом на дугме ”Изађи”.  
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ИППО ОБРАЗАЦ 

 
До овог формулара долазимо истим методом као што смо дошли до ИППО Пројеката.  

Након што смо кликнули на Избор пријаве у навигацији проналазимо опцију ИППО-ПДВ и 

кликћемо на дугме Изабери.  

 

 

 

Добијамо листу са 3 опције: 

 

 

 

 

Са ове листе бирамо опцију ИППО Образац. То чинимо притиском на дугме ”Изабери”. 

Корисник добија следећи панел: 
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У оквиру овог панела корисник може: 

1. Претраживати постојеће пријаве (истим методама које смо објаснили у ИППО 

Законима и ИППО Пројектима).  

2. Видети детаље појединачне пријаве притиском на плаву стрелицу са десне стране у 

реду у ком се налази пријава  

3. Освежити статус пријаве притиском на дугме ”Статус” 

4. Унети нову пријаву притиском на дугме ”Текстуални унос” 

 

 

 

Када корисник кликне на дугме ”Текстуални унос” добија следећи панел 
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Како би успешно извршио пријаву корисник мора да у оквиру секције ”Подаци о пројекту” 

изабере одговарајући податак са падајуће листе за поље ”Број пројекта”. 

 

 

 

Након тога корисник приступа попуњавању формулара у оквиру секција ”Подаци о обвезнику”, 
”Подаци о промету” и ”Подаци о издаваоцу”.  

Корисник може Назив и Адресу обвезника у секцији ”Подаци о обвезнику” унети ручно, или 
може унети само Порески идентификациони број - ПИБ који омогућава аутоматско попуњавање 
поља Назив и Адреса. Важно је да корисник унесе ПИБ а потом кликне на дугме ”Освежи 
податке” уколико жели да се поља ”Назив” и ”Адреса” попуне аутоматски. 
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У овкиру секције ”Измена пријаве” корисник може извршити 2 радње: 

1. Сторнирати пријаву - тако што са падајуће листе изабере број 1 и у поље 

Идентификациони број пријаве унесе жељени број пријаве 

2. Изменити пријаву - тако што са падајуће листе изабере број 2 и у поље 

Идентификациони број пријаве унесе жељени број пријаве 

 

Потом корисник може пријаву сачувати кликом на дугме ”Сачувај” или напустити пријаву 
притиском на дугме ”Изађи”. 

 

Уколико је пријава исправна систем ће приказати дугме ”Потпиши и поднеси” 

 

 

 

Као и у случају ИППО Пројекти имамо низ дугмића хоризонтално позиционираних који 
обезбеђују кориснику разне опције - да измени Пријаву, Обрише је, Копира, приступи листи 

неисправности као и да напусти панел кликом на дугме ”Изађи”.  

 

Када образац има статус ”Одобрен” корисник може скинути потврду у пдф формату на свој 
рачунар.  
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