
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, 20/19 и 19/21), у члану 1. тачка 1) речи: „86/19 и 153/20” 
замењују се речима: „86/19, 153/20 и 44/21”. 

Члан 2. 

Члан 19. мења се и гласи: 

„Члан 19. 

Пореска пријава ППДГ – 3Р састоји се из девет делова, и то: 

1) Подаци о пријави; 

2) Подаци о пореском обвезнику; 

3) Подаци за утврђивање пореза код преноса права/удела/дигиталне 
имовине; 

4) Подаци за утврђивање пореза код преноса хартија од 
вредности/инвестиционих јединица; 

5) Подаци од значаја за остваривање права на пореско ослобођење код 
улагања средстава за решавање стамбеног питања обвезника; 

6) Подаци од значаја за остваривање права на пореско ослобођење код 
улагања средстава за решавање стамбеног питања обвезникове породице, 
односно чланова домаћинства; 

7) Подаци од значаја за остваривање права на пореско ослобођење код 
улагања средстава у основни капитал привредног друштва, односно капитал 
инвестиционог фонда; 

8) Капитални губици; 

9) Докази уз пријаву.”. 

Члан 3. 

У члану 20. тачка 2) подтачка (3) после речи: „правних лица,” додају се 
речи: „укључујући и дигиталну имовину,”. 

У подтачки (5) тачка и запета на крају замењују се запетом. 

Додаје се подтачка (6), која гласи: 

„(6) ознака 6 – продаја дигиталне имовине по основу које може да се 
оствари право на пореско ослобођење;”. 



У тачки 3) речи: „као и удела у капиталу правног лица” замењују се речима: 
„удела у капиталу правних лица, дигиталне имовине, као и инвестиционих 
јединица”. 

Члан 4. 

Члан 22. мења се и гласи: 

„Члан 22. 

У пореску пријаву ППДГ – 3Р, део 3. Подаци за утврђивање пореза код 
преноса права/удела/дигиталне имовине, уносе се: 

1) под редним бројем 3.1 Редни број – редни број за појединачно остварени 
пренос стварних права на непокретности, ауторских и сродних права и 
права индустријске својине, удела у капиталу правних лица и дигиталне 
имовине (у даљем тексту: право/удео/дигитална имовина); 

2) под редним бројем 3.2 Датум преноса – дан, месец и година преноса 
права/удела/дигиталне имовине; 

3) под редним бројем 3.3 Продајна цена – продајна цена 
права/удела/дигиталне имовине; 

4) под редним бројем 3.4 Датум стицања – дан, месец и година стицања 
права/удела/дигиталне имовине, односно појединачно дан, месец и година 
стицања права/удела/дигиталне имовине у случају када 
право/удео/дигитална имовина нису стечени у целости истог датума; 

5) под редним бројем 3.5 Набавна цена – набавна цена 
права/удела/дигиталне имовине, односно појединачна набавна цена 
права/удела/дигиталне имовине, када право/удео/дигитална имовина нису 
стечени у целости истог датума.”. 

Члан 5. 

После члана 25. додаје се члан 25а, који гласи: 

„Члан 25а 

У пореску пријаву ППДГ – 3Р, део 7. Подаци од значаја за остваривање 
права на пореско ослобођење код улагања средстава у основни капитал 
привредног друштва, односно капитал инвестиционог фонда, уноси се: 

1) под редним бројем 7.1 Редни број – редни број за појединачно остварено 
улагање које се исказује у пријави, а по основу којег се утврђује право на 
пореско ослобођење; 

2) под редним бројем 7.2 Датум улагања средстaва у основни капитал 
привредног друштва, односно капитал инвестиционог фонда – дан, месец и 
година улагања средстава од продаје дигиталне имовине у основни капитал 
привредног друштва, односно капитал инвестиционог фонда; 



3) под редним бројем 7.3 Износ уложених средстава у основни капитал 
привредног друштва – износ новчаних средстава остварених продајом 
дигиталне имовине који је уложен у основни капитал привредног друштва; 

4) под редним бројем 7.4 Износ уложених средстава у капитал 
инвестиционог фонда – износ новчаних средстава остварених продајом 
дигиталне имовине који је уложен у капитал инвестиционог фонда.”. 

Члан 6. 

Члан 26. мења се и гласи: 

„Члан 26. 

У пореску пријаву ППДГ – 3Р, део 8. Капитални губици, уноси се: 

1) под редним бројем 8.1 Редни број – редни број; 

2) под редним бројем 8.2 Број решења о утврђивању капиталног губитка – 
број решења о утврђивању капиталног губитка; 

3) под редним бројем 8.3 Датум доношења решења – дан, месец и година 
доношења решења; 

4) под редним бројем 8.4 Износ капиталног губитка – износ капиталног 
губитка. 

У пореску пријаву ППДГ – 3Р, део 9. Докази уз пријаву, уносе се: 

1) под редним бројем 9.1 Редни број – редни број доказа који се доставља уз 
пријаву у pdf, png, jpeg, bmp формату; 

2) под редним бројем 9.2 Назив и број доказа – назив и број доказа који се 
доставља уз пријаву; означавањем квадратића потврђује се достава прилога 
у одговарајућем формату.”. 

Члан 7. 

Досадашњи Образац ППДГ – 3Р – Пореска пријава за утврђивање пореза на 
капиталне добитке, који је одштампан уз Правилник о обрасцима пореских 
пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу 
(„Службени гласник РС”, бр. 90/17, 38/18, 20/19 и 19/21) и чини његов 
састави део, замењује се новим Обрасцем ППДГ – 3Р – Пореска пријава за 
утврђивање пореза на капиталне добитке, који је одштампан уз овај 
правилник и чини његов саставни део. 

Члан 8. 

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



 

 



 

 


