
Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореске 
пријаве за обрачун пореза на добит правних лица 

Члан 1. 

У Правилнику о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит 
правних лица („Службени гласник РС”, бр. 30/15, 101/16, 8/19, 94/19 и 
159/20), у члану 8. тачка 7) после речи: „(„Службени гласник РС”, бр. 25/01, 
80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12 и 47/13)” 
речи: „и чланом 50к Закона” бришу се. 

После тачке 11б) додаје се тачка 11в), која гласи: 

„11в) под редним бројем 5.4.10 ОПКБ 1 – износ пореског кредита који се 
користи у складу са чланом 50к Закона са редног броја 9. Обрасца ОПКБ 1 
прописаног Правилником о пореском билансу;”. 

Члан 2. 

У члану 10. став 1. тачка 5) речи: „који садржи износ неискоришћеног 
пореског кредита из члана 50к Закона” бришу се. 

После тачке 7а) додаје се тачка 7б), која гласи: 

„7б) под редним бројем 6.4.5 ОПКБ 1 – износ неискоришћеног пореског 
кредита са редног броја 10. Обрасца ОПКБ 1;”. 

У ставу 2. тачка 5) речи: „који садржи износ неискоришћеног пореског 
кредита из члана 50к Закона” бришу се. 

После тачке 7) додају се тач. 7а) и 7б), које гласе: 

„7а) под редним бројем 6.4.4 ПК 5 – износ неискоришћеног пореског кредита 
са редног броја 6. Обрасца ПК 5; 

7б) под редним бројем 6.4.5 ОПКБ 1 – износ неискоришћеног пореског 
кредита са редног броја 10. Обрасца ОПКБ 1;”. 

Члан 3. 

Образац ПДП – Пореска пријава за аконтационо – коначно утврђивање 
пореза на добит правних лица, који је одштампан уз Правилник о садржају 
пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица („Службени 
гласник РС”, бр. 30/15, 101/16, 8/19, 94/19 и 159/20) и чини његов саставни 
део, замењује се новим Обрасцем ПДП – Пореска пријава за аконтационо – 
коначно утврђивање пореза на добит правних лица, који је одштампан уз 
овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 4. 

Одредбе овог правилника примењују се на обрачунавање и плаћање 
пореске обавезе почев за 2021. годину, односно за порески период који 
почиње у 2021. години. 



Члан 5. 

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

 



 


