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КОРИСНИЧКО УПУТСТВО 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ  

ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ САМООПОРЕЗИВАЊЕМ   

НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

НА ОБРАСЦУ ППДГ-1С 

 

 

Ово корисничко упутство намењено је обвезницима пореза на приходе од самосталне 

делатности који обрачунавају порез и припадајуће доприносе на стварни приход 

самооопорезивањем и Пореској управи подносе пореску пријаву на Обрасцу ППДГ-1С - Пореска 

пријава за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на 

приходе од самосталне делатности (у даљем тексту: пореска пријава ППДГ-1С).  

 

Од 01.01.2017. године пореска пријава ППДГ-1С подноси се у електронском облику преко 

портала Пореске управе. 

 

Ако пореска пријава садржи недостатке у погледу формалне исправности Пореска управа, 

у електронском облику, обавештава подносиоца пријаве o недостацима. По добијању обавештења 

подносилац пријаве је дужан да отклони идентификоване недостатке и поднесе тако исправљену 

пореску пријаву. Исправљена пореска пријава не сматра се измењеном пореском пријавом. 

 

Пореска пријава сматра се поднетом када Пореска управа потврди формалну исправност 

исказаних података, додели број пријаве, број одобрења за плаћање пореза самоопорезивањем и 

припадајућих доприноса на одговарајуће уплатне рачуне, и у електронском облику о томе достави 

обавештење подносиоцу пореске пријаве. 

 

 

НАЧИН УНОСА ПОДАТАКА У ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ППДГ-1С 

 

 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 - у даљем тексту: Правилник) прописано је да се пореска пријава ППДГ-1С састоји из 

тринаест делова, и то:  

1) Подаци о пријави; 

2) Подаци о пореском обвезнику; 

3) Подаци за утврђивање обавезе плаћања пореза/доприноса; 

4) Подаци о радњи/пољопривредном газдинству; 

5) Подаци о делатности; 

6) Подаци о процени пословног резултата за утврђивање месечне аконтације пореза и 

доприноса; 

7) Подаци за утврђивање коначне обавезе пореза; 

8) Подаци за утврђивање коначне обавезе доприноса; 

9) Подаци за утврђивање/измену месечне аконтације пореза и доприноса; 

10) Подаци о месечној основици и обрачунатим доприносима код наставка плаћања 

доприноса у периоду прекида обављања делатности; 

11) Подаци о посебним просторима – издвојеним пословним јединицама; 

12) Подаци о подносиоцу пријаве; 

13) Напомена подносиоца пријаве. 

 

У пореску пријаву ППДГ-1С, део 1. Подаци о пријави, уноси се: 

Под редним бројем 1.1 Врста пријаве – ознака једне од наведених врста пријава, и то: 
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- ознака 1 – општа пријава коју подноси порески обвезник у периоду доспелости за 

подношење пореске пријаве у складу са законом којим се уређује порез на доходак грађана, 

односно законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација, 

- ознака 3 – пријава по члану 182б Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, ..., 108/16 – у даљем тексту: ЗПППА) 

коју подноси порески обвезник након истека рока доспелости за подношење пореске 

пријаве прописаног законом којим се уређује порез на доходак грађана, односно законом 

којим се уређују порески поступак и пореска администрација,  

- ознака 4 – пријава по налогу контроле која се подноси након спроведеног поступка 

пореске контроле у којем је решењем утврђена пореска обавеза и наложено подношење 

пријаве, 

- ознака 6 – пријава по члану 39. ЗПППА коју подноси порески обвезник коме је актом 

Пореске управе одобрено продужење рока подношења пријаве из оправданих разлога 

(болест, одсуствовање из земље, несрећни случај, елементарна непогода већих размера). 

 

Под редним бројем 1.1а Основ за пријаву  - ознака једног од основа за подношење 

пријаве, и то: 

Ознака Основ за пријаву 

1 обављање самосталне делатности 

2 почетак обављања самосталне делатности 

3 престанак обављања самосталне делатности 

4 прекид обављања самосталне делатности 

5 промена услова пословања 

6 прелазак из паушалног опорезивања у опорезивање на стварни приход 

7 промена основа осигурања 

8 евидентирање физичког лица за ПДВ 

9 брисање физичког лица из ПДВ 

14 опредељење за вођење пословних књига од стране физичког лица – носиоца 

породичног пољопривредног газдинства уписаног у регистар пољопривредних 

газдинстава 

15 престанак вођења пословних књига од стране физичког лица – носиоца 

породичног пољопривредног газдинства уписаног у регистар пољопривредних 

газдинстава 

16 наставак обављања самосталне делатности након прекида обављања делатности 

17 прелазак из опорезивања на стварни приход у паушално опорезивање 

18 наставак плаћања доприноса у периоду прекида обављања самосталне 

делатности 

19 обављање делатности преко овлашћеног пословође за време остваривања 

накнаде зараде због породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и 

одсуства са рада ради посебне неге детета 

20 промена власника радње 

21 наставак обављања самосталне делатности након престанка обављања 

делатности преко овлашћеног пословође 

22 промена седишта радње   

99 остали основи настанка пореске обавезе* 

 

*За сада није омогућено подношење пријаве у којој се под редним бројем 1.1а Основ наводи ознака 

99, и исти основ ће се ставити у функцију ако се законом пропише нови основ за подношење 

пореске пријаве ППДГ-1С. 
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Под  редним бројем 1.1б Врста пореске обавезе - ознака једне од врста пореске обавезе, и 

то: 

Ознака Врста пореске обавезе 

1 коначна пореска обавеза за претходни порески период 

2 коначна пореска обавеза за претходни порески период и аконтације пореске 

обавезе за текући порески период 

3 аконтација пореске обавезе за текући порески период 

4 коначна пореска обавеза за текући порески период 

5 измена аконтације пореске обавезе за текући порески период 

6 укупно аконтационо задужење за претходни порески период  

 

Под редним бројем 1.2 Порески период од–до – порески период за који се подноси пореска 

пријава ППДГ–1С. 

Под редним бројем 1.3 Датум доспелости за подношење пореске пријаве – дан, месец и 

година доспелости рока за подношење пореске пријаве прописаног законом којим се уређује порез 

на доходак грађана, односно законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација. 

Под редним бројем 1.4 Датум подношења пријаве – дан, месец и година подношења 

пореске пријаве. 

Под редним бројем 1.5 Измена пријаве   једна од наведених ознака, и то: 

Ознака Измена пријаве 

1 измењена пореска пријава по члану 40. ЗПППА 

3 измена аконтације пореза и доприноса због промене услова пословања 

4 измена аконтационе обавезе пореза/доприноса код промене основа осигурања, 

обављања делатности, односно престанка обављања делатности преко 

овлашћеног пословође, и у другим случајевима. 

 

Под редним бројем 1.5а Идентификациони број пријаве – идентификациони број пријаве, 
и то: 

Идентификациони број пријаве  

- која се мења по члану 40. ЗПППА 

- којом је утврђена аконтација пореске обавезе за текући порески период која се мења због 

промене услова пословања 

- последње поднете пријаве код промене основа осигурања, обављања делатности, односно 

престанка обављања делатности преко овлашћеног пословође и у другим случајевима 

 

Податке под  редним бројем 1.5 Измена пријаве, ознака 2 - Измена пријаве по налогу 

контроле или ознака 9 - Сторнирање пријаве, под редним бројем 1.5а  Идентификациони број 

пријаве која се мења у поступку контроле или идентификациони број пријаве која се сторнира,  

под редним бројем 1.6 Број пореског решења и редним бројем 1.6а Основ за решење уноси 

порески инспектор у поступку пореске контроле, па нису предмет овог упутства. 

 

У пореску пријаву ППДГ-1С, део 2. Подаци о пореском обвезнику, уноси се: 

Под редним бројем 2.1 Порески идентификациони број (ПИБ/ЈМБГ) – порески 
идентификациони број обвезника (ПИБ), односно јединствени матични број грађана (ЈМБГ). 

Под редним бројем 2.2 Име и презиме пореског обвезника – име и презиме пореског 

обвезника – физичког лица које остварује приходе обављањем самосталне делатности, обвезника 
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пореза на додату вредност, носиоца породичног пољопривредног газдинства уписаног у регистар 
пољопривредних газдинстава који се определио за вођење пословних књига. 

Под редним бројем 2.3 Врста идентификатора за пореског обвезника – ознака једног од 

идентификатора пореског обвезника, и то: 

Ознака  Врста идентификатора 

1 јединствени матични број грађана 

2 пасош 

3 избегличка легитимација 

4 евиденциони број за странце 

 

Под редним бројем 2.4 ЈМБГ/пасош/избегличка легитимација/ЕБС – јединствени 

матични број грађана или број пасоша или број избегличке легитимације или евиденциони број за 

странце, а зависно од изабране ознаке идентификатора пореског обвезника под редним бројем 2.3. 

Под редним бројем 2.5 Општина пребивалишта/боравишта – шифра општине 

пребивалишта/боравишта пореског обвезника, утврђена правилником којим се прописују услови и 

начин вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна. 

Под редним бројем 2.6 Адреса пребивалишта/боравишта – место, улица, број 

пребивалишта/боравишта пореског обвезника. 

Под редним бројем 2.7 Врста пореског обвезника – једна од ознака, и то: 

Ознака  Врста пореског обвезника 

1 предузетник који остварује приходе обављањем самосталне делатности и који 

води пословне књиге 

2 физичко лице које је обвезник пореза на додату вредност 

3 физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинства уписаног у 

регистар пољопривредних газдинстава и које води пословне књиге у складу са 

законом којим се уређује порез на доходак грађана 

 

Под  редним бројем 2.8 Увећани стаж осигурања – једна од наведених ознака, и то: 

Ознака  Увећани стаж осигурања 

0 без увећаног стажа осигурања 

1 увећани стаж осигурања 12/14 

2 увећани стаж осигурања 12/15 

3 увећани стаж осигурања 12/16 

4 увећани стаж осигурања 12/18 

 

Подаци под редним бројем: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 2.6 се аутоматски уносе након 

пријављивања пореског обвезника или овлашћеног лица путем дигиталног сертификата и одабира 

ПИБ/ЈМБГ пореског обвезника за кога се подноси пријава. Измена унетих података није омогућена. 

Ако ПИБ/ЈМБГ није евидентиран у Јединственом регистру пореских обвезника (ЈРПО), даљи унос 

података у пријаву ППДГ-1С није омогућен. 

Податак под редним бројем 2.7 се попуњава аутоматски ознаком 1 у случају да је под 

редним  бр. 2.1 уписан ПИБ. У случају да је под редним бр. 2.1 уписан ЈМБГ, подносилац пријаве 

под р. бр. 2.7 уписује ознаку 2 или ознаку 3.  

Податак под редним бр.2.8 уноси подносилац пријаве.  
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У пореску пријаву ППДГ-1С, део 3. Подаци за утврђивање обавезе плаћања 

пореза/доприноса, уноси се: 

Под редним бројем 3.1 Основ осигурања и период осигурања – једна од ознака основа 

осигурања и период осигурања. Ознаке основа осигурања обвезника су: 

Ознака  Основ осигурања и период осигурања 

1 обављање самосталне делатности као основне делатности 

2 обављање самосталне делатности и радни однос (запослени, оснивач/члан који 

је засновао радни однос у привредном друштву чији је оснивач/ члан), 

3 обављање самосталне делатности и оснивач/члан у привредном друштву у коме 

ради без заснивања радног односа 

4 обављање самосталне делатности и носилац пољопривредног домаћинства 

уписаног у регистар пољопривредних газдинстава 

5 обављање самосталне делатности и корисник пензије 

 

Под редним бројем 3.2 Обављање делатности преко овлашћеног пословође – код 

утврђивања аконтације пореза уноси се период обављања делатности преко овлашћеног пословође 

од датума именовања овлашћеног пословође до краја године, а код утврђивања коначне пореске 

обавезе уноси се под одређеним редним бројем појединачно сваки период обављања делатности 

преко овлашћеног пословође за време остваривања накнаде зараде због породиљског одсуства, 

одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета у години за коју се 

утврђује коначна пореска обавеза. 

Само за обвезника који се определио на личну зараду под редним бројем 3.3 Опредељење 

за личну зараду уноси се период опредељења. 

Ако је предузетник опредељен за личну зараду у години за коју се утврђује коначна 

обавеза (нпр: 01.01.2017. до 31.12.2017. године) и то опредељење задржава и у наредној години 

(нпр: 01.01.2018. до 31.12.2018), под редним бројем 3.3 уноси податак у поље ''период од'', а не 

попуњава поље ''период до''.  

3.3 Опредељење за исплату личне зараде Период од: 01.01.2017. 

Период до: не уноси се датум 

Ако је у години за коју се утврђује коначна пореска обавеза обвезник био опредељен за 

личну зараду, а у наредном пореском периоду није задржао опредељење за личну зараду уноси 

податак у поље ''период од'' и у поље ''период до''. 

3.3 Опредељење за исплату личне зараде Период од: 01.01.2017. 

Период до: 31.12.2017. 

 

У периоду опредељења за исплату личне зараде обвезник се задужује само порезом, а не 
задужује се доприносима за обавезно социјално осигурање.  

Податке под ред. бр. 3.1 до 3.3 уноси подносилац пријаве. 

 

У пореску пријаву ППДГ-1С, након уноса података под редним бројем 2.1 аутоматски се 

уносе подаци у део 4. Подаци о радњи/пољопривредном газдинству, и то:  

Под редним бројем  4.1 Матични број – матични број радње, односно пољопривредног 

газдинства уписаног у регистар привредних субјеката код надлежног органа; 

Под редним бројем 4.2 Пословно име – пословно име; 

Под редним бројем 4.3 Скраћено пословно име – скраћено пословно име; 
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Под редним бројем 4.4 Општина седишта – шифра општине седишта 

радње/пољопривредног газдинства утврђена правилником којим се прописују услови и начин 

вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна; 

Под редним бројем 4.5 Адреса седишта – место, улица, број седишта 

радње/пољопривредног газдинства; 

 

У пореску пријаву ППДГ-1С, део 5. Подаци о делатности, уноси се: 

Под редним бројем 5.1 Претежна делатност – шифра и назив претежне делатности 

уписана у регистар код надлежног органа; 

Под редним бројем 5.2 Делатност са највише учешћа у укупном приходу – шифра и 

назив делатности по основу које је у обрачунском периоду остварено највише учешће у укупном 

приходу; 

Податак под редним бројем 5.1 аутоматски се уноси након уписа податка под редним 

бројем 2.1, а податак под редним бројем 5.2 уноси подносилац пријаве. 

 

У пореску пријаву ППДГ-1С, уносе се подаци у део 6. Подаци о процени пословног 

резултата за утврђивање месечне аконтације пореза и доприноса, у случају када је под редним 

бројем 1.1а Основ за пријаву наведен један од следећих основа: 

Ознака 1.1а Основ за пријаву 

2 почетак обављања самосталне делатности 

6 прелазак из паушалног опорезивања у опорезивање на стварни приход 

8 евидентирање физичког лица за ПДВ 

14 опредељење за вођење пословних књига од стране физичког лица – носиоца 

породичног пољопривредног газдинства уписаног у регистар пољопривредних 

газдинстава 

16 наставак обављања самосталне делатности након прекида обављања делатности 

20 промена власника радње 

 

У пореској пријави ППДГ-1С, део 6. Подаци о процени пословног резултата за 

утврђивање месечне аконтације пореза и доприноса подносилац пријаве подносилац пријаве 

уноси податке: 

Под редним бројем 6.1 Процена прихода за прву пословну годину – износ процењеног 

прихода за прву пословну годину; 

Под редним бројем 6.2 Процена расхода за прву пословну годину – износ процењеног 

расхода за прву пословну годину. 

У систему Пореске управе аутоматски се обрачунавају и у пореску пријаву ППДГ-1С уносе 

подаци: 

Под редним бројем 6.3 Процена добити за прву пословну годину – износ процењене 

добити за прву пословну годину који се утврђује као разлика износа под редним бројем 6.1 и 

износа под редним бројем 6.2. Ако је разлика негативна уноси се износ 0,00 (нула) динара; 

Под редним бројем 6.4 Месечна основица пореза – износ месечне основице пореза који се 

утврђује као количник износа са редног броја 6.3 и броја месеци од почетка обављања делатности 

до краја прве пословне године; 

Под редним бројем 6.5 Месечна аконтација пореза – износ месечне аконтације пореза 

који се утврђује као производ износа под редним бројем 6.4 и пореске стопе прописане законом 

којим се уређује порез на доходак грађана; 
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Под редним бројем 6.6 Месечна основица доприноса – износ месечне основице доприноса 

који се утврђује као количник износа под редним бројем 6.3 и броја дана и месеци у периоду од 

почетка обављања делатности до краја прве пословне године, који не може да буде нижи од 

најниже, ни виши од највише месечне основице доприноса, у складу са законом којим се уређују 

доприноси; 

Под редним бројем: 6.7 – 6.10  Месечна аконтација доприноса за ПИО/ доприноса за 

здравствено осигурање/доприноса за осигурање за случај незапослености/додатног доприноса 

за ПИО, зависно од основа осигурања обвезника, аутоматски се обрачунавају и уносе износи 

месечне аконтације доприноса за пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: допринос за 

ПИО), доприноса за здравствено осигурање, доприноса за осигурање за случај незапослености и 

додатног доприноса за ПИО, који се утврђују као производ износа под редним бројем 6.6 и стопе 

одређеног доприноса, прописане законом којим се уређују доприноси. 

Под редним бројем 6.11 Камата на порез, 6.12 Камата на допринос за ПИО, 6.13 Камата 

на допринос за здравствено осигурање, 6.14 Камата на допринос за осигурање за случај 

незапослености, 6.15 Камата на додатни допринос за ПИО аутоматски се код подношења опште 

пријаве уноси износ 0. 

Када се подноси пореска пријава по члану 182б ЗПППА и пореска пријава по члану 39. 

ЗПППА обрачунава се камата појединачно за сваку доспелу аконтацију пореза и доприноса, почев 

од наредног дана од дана доспелости до дана подношења пријаве, и  тако обрачунату камату, 

подносилац пријаве, уноси у збирном износу по врсти пореске обавезе у одговарајућа поља за 

камату. 

 

Пример 1 

Порески обвезник је регистрован 01.07.2017. године, рок за подношење пријаве ППДГ-1С 

је 17.07.2017. године. Обвезник подноси пријаву 18.10.2017. године, у поље 1.1 Врста пријаве 

уноси ознаку 3-пријава по члану 182б ЗПППА,  и обрачунава  камату појединачно за сваку доспелу 

аконтациону обавезу пореза,  доприноса за ПИО и др., почев од наредног дана од дана доспелости 

до дана подношења пријаве, како следи: 

за 07.2017 -  од 16.08.2017. до 18.10.2017. 

за 08.2017 -  од 18.09.2017. до 18.10.2017.  

за 09.2017 -  од 16.10.2017. до 18.10.2017. 

Под редним бројем 6.11 – 6.15 уноси износ камате у збирном износу појединачно за сваку 

врсту пореске обавезе. 

У систему Пореске управе  се код подношења пореске пријаве по чл. 182б ЗПППА у којој 

није исказан износ камате, појављује порука: ''Када се пријава подноси по истеку рока 

доспелости за плаћање пореске обавезе потребно је у пријаву унети износ камате''.   

Циљ поруке је да упозори подносиоца пријаве да провери обавезу обрачуна камате јер се 

пријава подноси након истека рока доспелости за плаћање пореске обавезе. Упозорење не спречава 

подношење пријаве. 

 

 

Пример 2 

 

Порески обвезник регистрован 01.07.2017. године, рок за подношење пријаве ППДГ-1С је 

17.07.2017. године, а рок доспелости за плаћање прве аконтације је 15.08.2017. године. Дакле, ако 

обвезник подноси пријаву 22.07.2017. године под редним бр. 1.1 Врста пријаве уноси ознаку 3 -

пријава по члану 182б ЗПППА, али нема обавезу да у пријави унесе износ камате, јер аконтациона 

пореска обавеза није доспела за плаћање. 
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У пореску пријаву ППДГ-1С, уносе се подаци у део 7. Подаци за утврђивање коначне 

обавезе пореза, у случају када је под редним бројем 1.1а Основ за пријаву наведен један од 

следећих основа: 

Ознака 1.1а Основ за пријаву 

1 обављање самосталне делатности 

3 престанак обављања самосталне делатности 

4 прекид обављања самосталне делатности 

9 брисање физичког лица из ПДВ 

15 престанак вођења пословних књига од стране физичког лица – носиоца 

породичног пољопривредног газдинства уписаног у регистар пољопривредних 

газдинстава 

17 прелазак из опорезивања на стварни приход у паушално опорезивање 

20 промена власника радње 

 

Пре уноса података у пореску пријаву ППДГ-1С,  део 7. Подаци за утврђивање коначне 

обавезе пореза,  подносилац пријаве уноси податке у Образац ПБ 2 – Порески биланс обвезника 

пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности за порески период за који се 

подноси пореска пријава ППДГ-1С. 

Ако користи право на умањење обрачунатог пореза подносилац пријаве уноси податке  у 

Образац ПК 2 – Порески кредит за предузетнике за улагање у основна средства, Обрасца СУ 1 – 

сразмерни износ улагања код предузетника, Обрасца ПК 3 - Порески кредит за предузетнике за 

улагање у основна средства у одређене делатности  и  Обрасца СУ 3 - сразмерни износ улагања 

код предузетника. 

Ако предзтеник има право на обрачун амортизације сталних средстава  уноси податке и у 

Образац ОА – Обрачун амортизације сталних средстава. За обрачун ограничења камате код дуга 

повезаном лицу уноси податке у Образац ОК – Ограничење камате код дуга повезаном лицу. 

 Подаци из Образаца ОА и Обрасца ОК се аутоматски преузимају у Образац ПБ 2, а подаци 

са одређених позиција из Образаца ПБ 2, ПК 2, СУ 1, ПК 3 и  СУ 3 аутоматски се преузимају на 

одређене позиције пореске пријаве ППДГ-1С, део 7, и то: 

Под редним бројем 7.1 Пореска основица (р. бр. 61. Обрасца ПБ 2) – износ под редним 

бројем 61. Обрасца ПБ 2. 

Аутоматски се обрачунава: 

 Под редним бројем 7.2  Обрачунати порез – износ обрачунатог пореза који се утврђује 

као производ износа под редним бројем 7.1 и пореске стопе, прописане законом којим се уређује 

порез на доходак грађана, у пореском периоду за који се утврђује коначна пореска обавеза. 

Под редним бројем 7.3 Укупно умањење обрачунатог пореза – укупан износ умањења 

обрачунатог пореза по основу права на порески подстицај или пореско ослобођење који се утврђује 

као збир износа под ред. бр. 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 и 7.3.4. 

Под редним бројем 7.3.1 ПК 2 (р. бр. 14. Обрасца ПК 2) – износ умањења по основу 

улагања у основна средства (преузет податак са р. бр. 14. Обрасца ПК 2). 

Под редним бројем 7.3.2 ПК 3 (р. бр. 12. Обрасца ПК 3) – износ умањења по основу 

улагања у основна средства (преузет податак са р. бр. 12. Обрасца ПК 3). 

Под редним бројем 7.3.3 СУ 1 (р. бр. 6. Обрасца СУ 1) – износ пореског ослобођења за 

сразмерни износ улагања у основна средства у сопственој регистрованој делатности (преузет 

податак са р. бр. 6. Обрасца СУ 1). 
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Под редним бројем 7.3.4 СУ 3 (р. бр. 6. Обрасца СУ 3) – износ пореског ослобођења за 

сразмерни износ улагања у основна средства у сопственој регистрованој делатности (преузет 

податак са р. бр. 6. Обрасца СУ 3). 

Аутоматски се обрачунава под редним бројем 7.4 Обрачунати порез по умањењу – износ 

обрачунатог пореза по умањењу који се утврђује као разлика износа под редним бројем 7.2 и 

износа под редним бројем 7.3. 

Подносилац пријаве уноси, под редним бројем 7.5 Увећање обрачунатог пореза – 

губитак пореског подстицаја,  износ увећања обрачунатог пореза због губитка права на порески 

подстицај. 

Аутоматски се обрачунава под редним бројем 7.6 Коначна обавеза пореза   - износ 

коначно утврђене обавезе пореза за порески период који се утврђује као збир износа под редним 

бројем 7.4 и износа под редним бројем 7.5. 

Подносилац пријаве уноси: 

Под редним бројем 7.7 Порез за уплату/преплата – износ аконтативно мање плаћеног 

пореза од коначно обрачунатог пореза под редним бројем 7.6, односно износ аконтативно више 

плаћеног пореза од коначне обавезе, који се уноси са предзнаком „минус”. 

Под редним бројем 7.8 Камата – износ камате на дуговани порез обрачунате почев од 

наредног дана од дана доспелости за плаћање до дана подношења пријаве, када се подноси пореска 

пријава по члану 182б ЗПППА и пореска пријава по члану 39. ЗПППА.  

Ако се подноси општа пријава уноси се износ 0. Ако са даном подношења пријаве обвезник 

не плати разлику мање плаћеног аконтационог износа од коначне обавезе, од првог наредног дана 

од дана доспелости у систему Пореске управе се врши аутоматски обрачун камате на дуговани 

износ пореске обавезе. 

 

У пореску пријаву ППДГ-1С, уносе се подаци у део 8. Подаци за утврђивање коначне 

обавезе доприноса, у случају када је под редним бројем 1.1а Основ за пријаву наведен један од 

следећих основа: 

Ознака 1.1а  Основ за пријаву 

1 обављање самосталне делатности 

3 престанак обављања самосталне делатности 

4 прекид обављања самосталне делатности 

9 брисање физичког лица из ПДВ 

15 престанак вођења пословних књига од стране физичког лица – носиоца 

породичног пољопривредног газдинства уписаног у регистар пољопривредних 

газдинстава 

17 прелазак из опорезивања на стварни приход у паушално опорезивање 

20 промена власника радње 

 

У пореској пријави ППДГ-1С,  део 8. Подаци за утврђивање коначне обавезе доприноса 

под  редним бројем  8.1 Основица доприноса преузима се износ основице доприноса – опорезиве 

добити са редног броја 51. Обрасца ПБ 2, али не нижи од најниже, ни виши од највише годишње 

основице доприноса сагласно закону којим се уређују доприноси. 

Под редним бројем 8.2 – 8.5 Коначна обавеза доприноса за ПИО/за здравствено 

осигурање/за осигурање за случај незапослености/ додатног доприноса за ПИО, зависно од 

основа осигурања обвезника, аутоматски се обрачунава и уписује  коначно обрачунати износ 

одређеног доприноса, који се утврђују као производ износа основице доприноса под редним бројем 

8.1 и стопе одређеног доприноса, прописане законом којим се уређују доприноси, у пореском 

периоду за који се утврђује коначна обавеза доприноса. 
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Под редним бројем  8.6 – 8.9 Допринос за ПИО/ за здравствено осигурање/ за осигурање 

за случај незапослености/ додатни допринос за ПИО за уплату/преплата подносилац пријаве 

уноси износ аконтативно мање плаћеног доприноса за ПИО/здравствено осигурање/за осигурање за 

случај незапослености/додатног доприноса од коначне обавезе под редним бројем 8.2 – 8.5, 

односно износ аконтативно више плаћене обавезе од коначне обавезе, који се уноси са предзнаком 

„минус”. 

   У случају подношења пореске пријаве по члану 182б ЗПППА и пореске пријаве по члану 

39. ЗПППА подносилац пријаве, под редним бројем 8.10 Камата за допринос за ПИО, 8.11 

Камата за допринос за здравствено осигурање, 8.12 Камата за допринос за осигурање за 

случај незапослености, 8.13 Камата за додатни допринос за ПИО уноси износ камате на 

дуговане доприносе обрачунате почев од наредног дана од дана доспелости за плаћање до дана 

подношења пријаве. 

 

  У пореску пријаву ППДГ-1С, уносе се подаци у део 9. Подаци за утврђивање/измену 

месечне аконтације пореза и доприноса, у случају када је под редним бројем 1.1а Основ за 

пријаву наведен један од следећих основа: 

Ознака 1.1а  Основ за пријаву 

1 обављање самосталне делатности 

7 промена основа осигурања 

19 обављање делатности преко овлашћеног пословође за време остваривања 

накнаде зараде због породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и 

одсуства са рада ради посебне неге детета 

21 наставак обављања самосталне делатности након престанка обављања 

делатности преко овлашћеног пословође 

 

У пореској пријави ППДГ-1С,  део 9. Подаци за утврђивање/измену месечне аконтације 

пореза и доприноса, : 

Под редним бројем 9.1 Пореска основица (р. бр. 54. Обрасца ПБ 2) се аутоматски 

преузима износ пореске основице са редног броја 54. Обрасца ПБ 2. 

Под редним бројем 9.2 Месечна основица пореза аутоматски се обрачунава износ месечне 

основице пореза који се утврђује као количник износа под редним бројем 9.1 и броја месеци 

обављања делатности у претходном пореском периоду за који је утврђена коначна обавеза пореза. 

Под редним бројем 9.3 Месечни износ обрачунатог пореза – месечни износ обрачунатог 

пореза који се утврђује као производ износа под редним бројем 9.2 и пореске стопе прописане 

законом којим се уређује порез на доходак грађана. 

Под редним бројем 9.4 Укупно умањење пореза – укупан износ умањења обрачунатог 

пореза по основу права на порески подстицај или пореско ослобођење за текући порески период 

који се утврђује као збир износа под ред. бр. 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3 и 9.4.4. 

Под редним бројем 9.4.1 ПК 2 (р. бр. 15. Обрасца ПК 2) аутоматски се преузима износ 

неискоришћеног дела пореског кредита за улагања у основна средства  са р. бр. 15. Обрасца ПК 2, а 

највише до износа прописаног чланом 48. ст. 1. и 3. Закона о порезу на добит правних лица 

(„Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14, 

142/14, 91/15 – аутентично тумачење и 112/15). 

Под редним бројем 9.4.2 ПК 3 (р. бр. 13. Обрасца ПК 3) аутоматски се преузима износ 

неискоришћеног дела пореског кредита за улагања у основна средства (р. бр. 13. Обрасца ПК 3). 

 Под редним бројем 9.4.3 СУ 1 (р. бр. 6. Обрасца СУ 1) аутоматски се преузима износ 

умањења обрачунатог пореза по основу пореских ослобођења (р. бр. 6. Обрасца СУ 1). 
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  Под редним бројем 9.4.4 СУ 3 (р. бр. 6. Обрасца СУ 3) аутоматски се преузима износ 

умањења обрачунатог пореза по основу пореских ослобођења (р. бр. 6. Обрасца СУ 3). 

  Под редним бројем 9.5 Месечни износ умањења пореза – месечни износ умањења пореза 

који се утврђује као количник износа под редним бројем 9.4 и броја месеци обављања делатности у 

претходном пореском периоду за који је утврђена коначна обавеза пореза. 

  Под редним бројем 9.6 Месечна аконтација пореза – износ месечне аконтације пореза 

који се утврђује као разлика износа под редним бројем 9.3 и износа под редним бројем 9.5. 

  Под редним бројем 9.7 Основица доприноса аутоматски се преузима износ основице 

доприноса – опорезива добит са редног броја 51. Обрасца ПБ 2. 

  Под редним бројем 9.8 Месечна основица доприноса – износ месечне основице доприноса 

који се утврђује као количник износа под редним бројем 9.7 и броја дана/месеци обављања 

делатности у претходном пореском периоду за који је утврђена коначна обавеза доприноса, који не 

може бити нижи од најниже, ни виши од највише месечне основице доприноса сагласно закону 

којим се уређују доприноси, при чему се месечна основица доприноса усклађује са износом 

најниже, односно највише месечне основице доприноса која важи за одређени обрачунски период. 

  Под редним бројем 9.9 – 9.12 Месечна аконтација доприноса за ПИО/ за здравствено 

осигурање/ за осигурање за случај незапослености/ додатни допринос за ПИО уноси се, 

зависно од основа осигурања обвезника, износ месечне аконтације одређеног доприноса за 

обавезно социјално осигурање, који се утврђује као производ износа под редним бројем 9.8 и стопе 

одређеног доприноса, прописане законом којим се уређују доприноси. 

  Подносилац пријаве уноси под редним бројем: 9.13 до 9.17. износ камате на дуговани порез 

и доприносе обрачунате почев од наредног дана од дана доспелости за плаћање до дана подношења 

пријаве. 

 Подаци под ред. бр. 9.2 до 9.4, 9.5, 9.6, и 9.8 до 9.12 се аутоматски обрачунавају у складу са 

законом којим се уређује порез на доходак грађана и законом којим се уређују доприноси. 

 

У пореску пријаву ППДГ-1С, уносе се подаци у део 9. Подаци за утврђивање/измену 

месечне аконтације пореза и доприноса, у случају када је под редним бројем 1.1а Основ за 
пријаву наведен: 

Ознака 1.1а  Основ за пријаву 

5 промена услова пословања 

 

У пореској пријави ППДГ-1С,  део 9. Подаци за утврђивање/измену месечне аконтације 

пореза и доприноса, уноси се: 

  Под редним бројем 9.1 Пореска основица – (р. бр. 54. Обрасца ПБ 2) – износ пореске 

основице под редним бројем 54. Обрасца ПБ 2. 

  Под редним бројем 9.2 Месечна основица пореза – износ месечне основице пореза који се 

утврђује као количник износа под редним бројем 9.1 и броја месеци за који се подноси пореска 

пријава и порески биланс за измену месечне аконтације због промене услова пословања. 

  Под редним бројем 9.3 Месечни износ обрачунатог пореза – месечни износ обрачунатог 

пореза који се утврђује као производ износа под редним бројем 9.2 и пореске стопе прописане 

законом којим се уређује порез на доходак грађана. 

  Под редним бројем 9.4 Укупно умањење пореза – укупан износ умањења обрачунатог 

пореза по основу права на порески подстицај или пореско ослобођење за текући порески период 

који се утврђује као збир износа под редним бројем 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3 и 9.4.4. 
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  Под редним бројем 9.4.1 ПК 2 (р. бр. 15. Обрасца ПК 2) – износ неискоришћеног дела 

пореског кредита за улагања у основна средства (р. бр. 15. Обрасца ПК 2, а највише до износа 

прописаног чланом 48. ст. 1. и 3. Закона о порезу на добит правних лица. 

  Под редним бројем 9.4.2 ПК 3 (р. бр. 13. Обрасца ПК 3) – износ неискоришћеног дела 

пореског кредита за улагања у основна средства (р. бр. 13. Обрасца ПК 3). 

  Под редним бројем 9.4.3 СУ 1 (р. бр. 6. Обрасца СУ 1) – износ умањења обрачунатог 

пореза по основу пореских ослобођења (р. бр. 6. Обрасца СУ 1). 

  Под редним бројем 9.4.4 СУ 3 (р. бр. 6. Обрасца СУ 3) – износ умањења обрачунатог 

пореза по основу пореских ослобођења (р. бр. 6. Обрасца СУ 3). 

  Под редним бројем 9.5 Месечни износ умањења пореза – месечни износ умањења пореза 

који се утврђује као количник износа под редним бројем 9.4 и броја месеци за који се подноси 

пореска пријава и порески биланс за измену месечне аконтације због промене услова пословања. 

  Под редним бројем 9.6 Месечна аконтација пореза – износ месечне аконтације пореза 

који се утврђује као разлика између износа под редним бројем 9.3 и износа под редним бројем 9.5. 

  Под редним бројем 9.7 Основица доприноса – износ основице доприноса – опорезива 

добит под редним бројем 51. Обрасца ПБ 2. 

  Под редним бројем 9.8 Месечна основица доприноса – износ месечне основице доприноса 

који се утврђује као количник износа под редним бројем 9.7 и броја месеци пореског периода за 

који се подноси пореска пријава због измене услова пословања и порески биланс, који не може 

бити нижи од најниже, ни виши од највише месечне основице доприноса, сагласно закону којим се 

уређују доприноси, при чему се месечна основица доприноса усклађује са износом најниже, 

односно највише месечне основице доприноса која важи за одређени обрачунски период. 

  Под редним бројем 9.9 – 9.12 Месечна аконтација доприноса за ПИО/ за здравствено 

осигурање/ за осигурање за случај незапослености/ додатни допринос за ПИО уноси се, 

зависно од основа осигурања обвезника, износ месечне аконтације одређеног доприноса за 

обавезно социјално осигурање, који се утврђује као производ износа под редним бројем 9.8 и стопе 

одређеног доприноса, прописане законом којим се уређују доприноси. 

 Подаци под редним бројем од 9.13 до 9.17 се не попуњавају. 
 

У случају наставка плаћања доприноса за време прекида обављања делатности у пореску 

пријаву ППДГ-1С, уносе се подаци у део 10. Подаци о месечној основици и обрачунатим 

доприносима код наставка плаћања доприноса у периоду прекида обављања делатности, у 
случају када је под редним бројем 1.1а Основ за пријаву наведен: 

Ознака 1.1а  Основ за пријаву 

18 наставак плаћања доприноса у периоду прекида обављања самосталне 

делатности 

 

У пореској пријави ППДГ-1С, део 10. Подаци о месечној основици и обрачунатим 

доприносима код наставка плаћања доприноса у периоду прекида обављања делатности, 

подносилац пријаве, под редним бројем 10.1 Месечна основица доприноса уноси износ месечне 

основице доприноса, али не нижи од најниже, ни виши од највише месечне основице доприноса у 

складу са законом којим се уређују доприноси. 

Под редним бројем 10.2 – 10.4 Месечни износ доприноса за ПИО/доприноса за 

здравствено осигурање/доприноса за осигурање за случај незапослености аутоматски се 

обрачунава месечни износ доприноса који се плаћа, зависно од опредељеног основа осигурања. 
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У пореску пријаву ППДГ-1С, део 11. Подаци о посебним просторима – издвојеним 

пословним јединицама, уносе се подаци о посебним просторима – издвојеним пословним 

јединицама и то за сваки посебан простор – издвојену пословну јединицу: место седишта, улица и 

број, површина у m² и датум уписа у регистар надлежног органа. 

 

У пореску пријаву ППДГ-1С, део 12. Подаци о подносиоцу пријаве, уносе се: 

Под редним бројем 12.1 ЈМБГ подносиоца пријаве – јединствени матични број грађана 

лица које подноси пореску пријаву; 

Под редним бројем 12.2 Телефон контакт особе – број телефона контакт особе; 

Под редним бројем 12.3 Електронска пошта – податак о електронској адреси на коју се 

достављају обавештења у вези са поднетом пријавом. 

 

У пореској пријави ППДГ-1С, део 13. Напомена подносиоца пријаве, уноси се напомена 

подносиоца пријаве. 

У пореску пријаву ППДГ-1С износи се уписују у динарима, без децимала. 
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ВЕЗА ИЗМЕЂУ ОСНОВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ, ВРСТЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ, ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА, ДАТУМА 

ДОСПЕЛОСТИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ И ОБАВЕЗЕ ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКОГ БИЛАНСА 

1.1а  

Основ за пријаву  

1.1б  

Врста пореске 

обавезе 

1.2  

Порески период од – до  

1.3  

Датум доспелости за 

подношење пријаве 

1.5  

Врста измене 

1.5a  

Број пријаве 

Подношење пореског 

биланса на Обрасцу ПБ 2 и 

других извештаја 

Ознака 1  
Обављање 

самосталне 

делатности 

Ознака 1   
коначна пореска 

обавеза за 

претходни период 

ОД: 1. јануар године за коју се 

утврђује пореска обавеза, односно 

дан, месец и година почетка 

обављања делатности у години за 

коју се утврђује коначна пореска 

обавеза 

ДО: 31. децембар године за коју се 

утврђује коначна пореска обавеза 

 Не уноси се Не уноси се Подноси се порески биланс на 

Обрасцу ПБ2 за исти порески 

период као у ППДГ-1С, под 

ред.бр. 1.2 Порески период 

од- до 

Ознака 2 

коначна пореска 

обавеза за 

претходни 

порески период и 

аконтације 

пореске обавезе за 

текући порески 

период 

ОД: 1. јануар године за коју се 

утврђује пореска обавеза, односно 

дан, месец и година почетка 

обављања делатности у години за 

коју се утврђује коначна пореска 

обавеза 

ДО: 31. децембар године за коју се 

утврђује коначна пореска обавеза 

Најкасније 15. март 

године која следи 

години за коју се 

утврђује пореска 

обавеза, односно датум 

подношења пријаве, ако 

се иста подноси пре 15. 

марта године која следи 

години за коју се 

утврђује пореска 

обавеза. 

Ако је датум 

доспелости нерадни 

дан, рок доспелости се 

помера на први 

наредни радни дан. 

Не уноси се Не уноси се  Подноси се порески биланс на 

Обрасцу ПБ2 за исти порески 

период као у ППДГ-1С, под 

ред.бр. 1.2 Порески период 

од- до 

Ознака 3 

аконтација 

пореске обавезе за 

текући порески 

период 

ОД: 1. јануар године за коју се 

утврђује аконтациона пореска 

обавеза 

ДО: 31. децембар године за коју се 

утврђује аконтациона пореска 

обавеза 

 Не уноси се Не уноси се Не подноси се порески биланс 

ПБ 2. 

 

Ознака 2  
Почетак обављања 

самосталне 

делатности  

Ознака 3 

аконтација 

пореске обавезе за 

текући порески 

период 

ОД: дан, месец и година уписа у 

регистар надлежног органа, 

односно почетка обављања 

делатности у години за коју се 

утврђује  аконтациона пореска 

обавеза. 

ДО: 31. децембар године за коју се 

утврђује аконтациона пореска 

обавеза 

15 дана од дана уписа у 

регистар надлежног 

органа, односно дана 

почетка обављања 

делатности.  

Рок се рачуна од првог 

наредног дана од дана 

уписа у регистар, 

односно дана почетка 

обављања делатности. 

Не уноси се Не уноси се Не подноси се порески биланс 

ПБ 2. 
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Ознака 3 
Престанак 

обављања 

самосталне 

делатности 

Ознака 1 
коначна пореска 

обавеза за 

претходни период 

ОД: 1. јануар године  за коју се 

утврђује пореска обавеза, односно 

дан, месец и година почетка 

обављања делатности у години за 

коју се утврђује пореска обавеза 

ДО: дан, месец и година брисања 

из регистра надлежног органа у 

години за коју се утврђује пореска 

обавеза 

30 дана од дана 

уписаног у поље 1.2 

Порески период до 

Не уноси се Не уноси се Подноси се порески биланс на 

Обрасцу ПБ2 за исти порески 

период као у ППДГ-1С, под 

ред.бр. 1.2 Порески период 

од- до 

Ознака 4  

коначна пореска 

обавеза за текући 

порески период 

Исто као код врсте обавезе ознаке 1 

у 1.1б 

30 дана од дана 

уписаног у поље 1.2 

Порески период до 

Не уноси се Не уноси се Подноси се порески биланс на 

Обрасцу ПБ2 за исти порески 

период као у ППДГ-1С, под 

ред.бр. 1.2 Порески период 

од- до 

 

Ознака 4 

Прекид обављања 

самосталне 

делатности 

Ознака 1  
коначна пореска 

обавеза за 

претходни 

порески период 

ОД: 1. јануар године  за коју се 

утврђује пореска обавеза, односно 

дан, месец и година почетка 

обављања делатности у години за 

коју се утврђује пореска обавеза 

ДО: дан, месец и година прекида  

обављања делатности уписан у 

регистар надлежног органа у 

години за коју се утврђује пореска 

обавеза  

30 дана од дана 

уписаног у поље 1.2 

Порески период до 

Не уноси се Не уноси се Подноси се порески биланс на 

Обрасцу ПБ2 за исти порески 

период као у ППДГ-1С, под 

ред.бр. 1.2 Порески период 

од- до 

Ознака 4 

коначна пореска 

обавеза за текући 

порески период 

Исто као код врсте обавезе ознаке 1 

у 1.1б 

30 дана од дана 

уписаног у поље 1.2 

Порески период до 

Не уноси се Не уноси се Подноси се порески биланс на 

Обрасцу ПБ2 за исти порески 

период као у ППДГ-1С, под 

ред.бр. 1.2 Порески период 

од- до 

 

Ознака 5 

Промена услова 

пословања 

Ознака 5 

измена аконтације 

пореске обавезе за 

текући порески 

период 

ОД:  1. јануар текуће године, 

односно дан, месец и година 

почетка обављања делатности у 

години за коју се утврђује пореска 

обавеза  

ДО:  последњи дан месеца у 

периоду за који се саставља 

порески биланс 

30 дана по истеку 

пореског периода за 

који се саставља 

порески биланс – 30 

дана од дана у пољу 1.2 

Порески период - до 

  

Ознака 3 

измена 

аконтације 

пореза и 

доприноса због 

промене услова 

пословања 

ИД број 

последње 

поднете 

пријаве са 

статусом 

Прокњижена 

којом је 

утврђена 

аконтација 

која се мења 

Подноси се порески биланс на 

Обрасцу ПБ2 за исти порески 

период као у ППДГ-1С, која 

се подноси по основу промене 

услова пословања, под ред.бр. 

1.2 Порески период од- до 

 

 

 

 

Ознака 6 

Прелазак из 

паушалног 

опорезивања у 

опорезивање на 

Ознака 3 

аконтација 

пореске обавезе на 

стварни приход за 

текући порески 

У случају налагање вођења 

пословних књига решењем 

пореског органа од половине 

текуће године: 

ОД:  1. јул  године за коју се 

У року од 15 дана од 

дана настанка обавезе 

Не уноси се Не уноси се Не подноси се Образац ПБ 2 
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стварни приход период утврђује аконтација пореске 

обавезе на стварни приход 

ДО:  31. децембар године за коју се 

утврђује аконтациона пореска 

обавеза на стварни приход 

У случају налагање вођења 

пословних књига од почетка 

наредне године: 

ОД:  1. јануар године за коју се 

утврђује аконтација пореске 

обавезе на стварни приход 

ДО:  31.децембар године за коју се 

утврђује пореска обавеза на 

стварни приход 

У року од 15 дана од 

дана настанка обавезе 

Не уноси се Не уноси се Не подноси се Образац ПБ 2 

Код промене делатности која 

искључује паушално опорезивање: 

ОД: дан, месец и година почетка 

обављања самосталне делатности  

за коју се утврђује аконтациона 

пореска обавеза на стварни приход 

ДО: 31. децембар године за коју се 

утврђује аконтациона пореска 

обавеза на стварни приход 

У року од 15 дана од 

дана настанка обавезе 

 

 

 

 

 

 

Не уноси се Не уноси се Не подноси се Образац ПБ 2 

  У случају евидентирања 

обвезника за ПДВ: 

ОД: дан, месец и година 

евидентирања обвезника за ПДВ, 

за коју се утврђује аконтациона 

пореска обавеза на стварни приход 

ДО: 31. децембар године за коју се 

утврђује аконтациона пореска 

обавеза на стварни приход 

У року од 15 дана од 

дана настанка обавезе 

Не уноси се Не уноси се Не подноси се Образац ПБ 2 

 

Ознака 7 

Промена основа 

осигурања 

Ознака 5 

измена аконтације 

пореске обавезе за 

текући порески 

период 

ОД:  дан, месец и година промене 

основа осигурања  

ДО: 31. децембар године промене 

основа осигурања 

У року од 15 дана од 

дана промене основа 

осигурања 

Ознака 4  
измена 

аконтационе 

обавезе 

пореза/допри-

носа код 

промене основа 

осигурања, 

обављања 

делатности 

преко 

овлашћеног 

пословође, и у 

др. случајевима  

ИД број 

последње 

поднете 

пријаве са 

статусом 

Прокњижена 

којом је 

утврђена 

аконтација 

која се мења 

због промене 

основа 

осигурања 

Када је уз последње поднету 

пријаву која има статус 

Прокњижена поднет и 

порески биланс ПБ 2, уз 

пореску пријаву која се 

подноси због промене основа 

осигурања, подноси се и 

порески биланс ПБ 2 за исти 

период и са истим подацима 

из пореског биланса ПБ 2 који 

је поднет уз пријаву којом је 

утврђена коначна обавеза за 

претходну и аконтациона 

обавеза за текућу годину. 
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Када уз последње поднету 

пријаву која има статус 

Прокњижена није поднет  

порески биланс ПБ 2, уз 

пореску пријаву која се 

подноси због промене основа 

осигурања, подноси се и 

порески биланс ПБ 2 у који се 

уноси порески период као у 

пријави којом је утврђена 

аконтациона обавеза и 

податак о процењеној добити 

са позиције 6.3 последње 

поднете пријаве која има 

статус Прокњижена. 
 

Ознака 8 

Евидентирање 

физичког лица за 

ПДВ 

Ознака 3 

аконтација 

пореске обавезе за 

текући порески 

период 

ОД: дан, месец и година почетка 

ПДВ активности у години за коју 

се утврђује пореска обавеза 

ДО: 31. децембар године за коју се 

утврђује пореска обавеза  

У року од 15 дана од 

дана настанка обавезе 

Не уноси се Не уноси се  Не подноси се Образац ПБ 2 

 

Ознака 9 

Брисање физичког 

лица из ПДВ  

Ознака 1 

коначна пореска 

обавеза за 

претходни 

порески период 

ОД: 1. јануар године за коју се 

утврђује коначна пореска обавеза за 

претходни порески период 

ДО: дан, месец и година престанка 

обављања ПДВ активности у години 

за коју се утврђује коначна пореска 

обавеза за претходни порески 

период 

У року од 15 дана од 

пријема акта надлежног 

пореског органа о 

брисању из регистра 

ПДВ 

Не уноси се Не уноси се Подноси се порески биланс на 

Обрасцу ПБ2 за исти порески 

период као у ППДГ-1С, под 

ред.бр. 1.2 Порески период 

од- до 

Ознака 4 

коначна пореска 

обавеза за текући 

порески период 

ОД: 1. јануар године за коју се 

утврђује коначна пореска обавеза за 

текући порески период 

ДО: дан, месец и година престанка 

обављања ПДВ активности у 

години за коју се утврђује коначна 

пореска обавеза за текући порески 

период 

У року од 15 дана од 

пријема акта надлежног 

пореског органа о бри-

сању из регистра ПДВ 

Не уноси се Не уноси се Подноси се порески биланс на 

Обрасцу ПБ2 за исти порески 

период као у ППДГ-1С, под 

ред.бр. 1.2 Порески период 

од- до 

 

Ознака 14 

Опредељење за 

вођење пословних 

књига од стране 

физичког лица- 

носиоца 

породичног 

пољопривредног 

Ознака 3 

аконтација 

пореске обавезе за 

текући порески 

период 

ОД: дан, месец и година почетка 

вођења пословних књига у години 

за коју се утврђује пореска обавеза  

ДО: 31. децембар године за коју се 

утврђује пореска обавеза 

У року од 15 дана од 

дана настанка обавезе 

Не уноси се Не уноси се Не подноси се Образац ПБ 2 
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газдинства 

уписаног у 

регистар 

пољопривредних 

газдинстава 

 

Ознака 15 

Престанак вођења 

пословних књига 

од стране 

физичког лица - 

носиоца 

породичног 

пољопривредног 

газдинства 

уписаног у 

регистар 

пољопривредних 

газдинстава 

Ознака 1 

коначна пореска 

обавеза за 

претходни 

порески период 

ОД: 1. јануар године за коју се 

утврђује пореска обавеза, односно 

дан, месец и година почетка 

вођења пословних књига у години 

за коју се утврђује коначна пореска 

обавеза 

ДО: дан, месец и година престанка 

вођења пословних књига у години 

за коју се утврђује коначна пореска 

обавеза 

30 дана од дана 

уписаног у поље 1.2 

Порески период до 

Не уноси се Не уноси се Подноси се порески биланс на 

Обрасцу ПБ 2 за исти порески 

период као у ППДГ-1С, под 

ред.бр. 1.2 Порески период 

од- до 

Ознака 4 

коначна пореска 

обавеза за текући 

порески период 

 

Исто као врсте обавезе ознаке 1 у 

1.1б 

30 дана од дана 

уписаног у поље 1.2 

Порески период до 

Не уноси се Не уноси се Подноси се порески биланс на 

Обрасцу ПБ 2 за исти порески 

период као у ППДГ-1С, под 

ред.бр.1.2 Порески период од-

до 

 

Ознака 16 

наставак 

обављања 

самосталне 

делатности након 

прекида обављања 

делатности 

У случају да 

обвезник није 

плаћао доприносе 

за време прекида: 

Ознака 3 

аконтација 

пореске обавезе за 

текући порески 

период 

ОД: дан, месец и година наставка 

обављања делатности у години за 

коју се утврђује пореска обавеза  

ДО: 31. децембар године за коју се 

утврђује пореска обавеза 

У року од 15 дана од 

дана настанка обавезе 

Не уноси се Не уноси се Не подноси се Образац ПБ 2 

У случају да је 

обвезник плаћао 

доприносе за 

време прекида: 

Ознака 5 

измена аконтације 

пореске обавезе за 

текући порески 

период 

ОД: дан, месец и година наставка 

обављања делатности у години за 

коју се утврђује пореска обавеза  

ДО: 31. децембар године за коју се 

утврђује пореска обавеза 

У року од 15 дана од 

дана настанка обавезе 
Ознака 4  
измена 

аконтационе 

обавезе 

пореза/допри-

носа код 

промене основа 

осигурања, 

обављања 

делатности 

преко 

овлашћеног 

пословође, и у 

другим 

случајевима 

ИД број 

последње 

поднете 

пријаве са 

статусом 

Прокњижена 

којом је 

утврђена 

аконтација 

доприноса за 

време прекида 

Не подноси се Образац ПБ 2 
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Ознака 17 

Прелазак из 

опорезивања на 

стварни приход у 

паушално 

опорезивање 

Ознака 1 

коначна пореска 

обавеза за 

претходни 

порески период 

ОД: 1. јануар године за коју се 

утврђује коначна пореска обавеза, 

односно дан, месец и година 

почетка обављања делатности у 

години за коју се утврђује коначна 

пореска обавеза на стварни 

приход. 

ДО: 31. децембар године за коју се 

утврђује пореска обавеза на 

стварни приход 

15. март године која 

следи години за коју се 

утврђује порез 

Не уноси се Не уноси се Подноси се порески биланс на 

Обрасцу ПБ 2 за исти порески 

период као у ППДГ-1С, под 

ред.бр. 1.2 Порески период 

од- до 

Ознака 4 

коначна пореска 

обавеза за текући 

порески период 

Исто као врсте обавезе ознаке 1 у 

1.1б 

 Не уноси се Не уноси се Подноси се порески биланс на 

Обрасцу ПБ 2 за исти порески 

период као у ППДГ-1С, под 

ред.бр. 1.2 Порески период 

од- до 

 

Ознака 18 

Наставак плаћања 

доприноса у 

периоду прекида 

обављања 

самосталне 

делатности 

Ознака 3 

аконтација 

пореске обавезе за 

текући порески 

период 

 

 

ОД: дан, месец и година наставка 

плаћања доприноса 

ДО: 31. децембар године у којој је 

настављено плаћање доприноса у 

периоду прекида обављања 

делатности. 

15 дана од дана 

уписаног у поље 1.2 

Порески период од 

Не уноси се  Не уноси се Не подноси се Образац ПБ 2 

 

Ознака 19 

Обављање 

делатности преко 

овлашћеног 

пословође за 

време 

остваривања 

накнаде зараде 

због породиљског 

одсуства, одсуства 

са рада ради неге 

детета и одсуства 

са рада ради 

посебне неге 

детета 

Ознака 5 

измена аконтације 

пореске обавезе за 

текући порески 

период 

ОД: дан, месец и година почетка 

обављања делатности преко 

овлашћеног пословође 

ДО: дан, месец и година престанка 

обављања делатности преко 

овлашћеног пословође, односно 

31. децембар године за коју се 

утврђује пореска обавеза 

 

15 дана од дана 

уписаног у поље 1.2 

Порески период од 

Ознака 4  
измена 

аконтационе 

обавезе 

пореза/допри-

носа код 

промене основа 

осигурања, 

обављања 

делатности 

преко 

овлашћеног 

пословође, и у 

другим 

случајевима 

ИД број 

последње 

поднете 

пријаве са 

статусом 

Прокњижена 

којом је 

утврђена 

аконтација 

која се мења 

због почетка 

обављања 

делатности 

преко 

овлашћеног 

пословође 

Када је уз последње поднету 

пријаву која има статус 

Прокњижена поднет и 

порески биланс ПБ 2, уз 

пореску пријаву која се 

подноси због почетка 

обављања делатности преко 

овлашћеног пословође, 

подноси се и порески биланс 

ПБ 2 за исти период и са 

истим подацима из пореског 

биланса ПБ 2 који је поднет уз 

пријаву којом је утврђена 

коначна обавеза за претходну 

и аконтациона обавеза за 

текућу годину. 

Када уз последње поднету 

пријаву која има статус 

Прокњижена није поднет  

порески биланс ПБ 2, уз 

пореску пријаву која се 

подноси због почетка 

обављања делатности преко 
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овлашћеног пословође, 

подноси се и порески биланс 

ПБ 2 у који се уноси порески 

период као у пријави којом је 

утврђена аконтациона обавеза 

и податак о процењеној 

добити са позиције 6.3 

последње поднете пријаве која 

има статус Прокњижена. 

 

Ознака 20 

Промена власника 

радње 

За претходног 

власника:  

Ознака 1 
коначна пореска 

обавеза за 

претходни 

порески период  

ОД: 1. јануар године за коју се 

утврђује коначна пореска обавеза, 

односно дан, месец и година 

почетка обављања делатности у 

години за коју се утврђује коначна 

пореска обавеза, а у којој је дошло 

до промене власника радње. 

ДО: дан, месец и година који 

претходи дану, месецу и години 

промене власника радње 

30 дана од дана 

уписаног у поље 

Порески период до 

Не уноси се Не уноси се Подноси се порески биланс на 

Обрасцу ПБ2 за исти порески 

период као у ППДГ-1С, под 

ред.бр. 1.2 Порески период 

од- до 

За претходног 

власника:  

Ознака 4 

коначна пореска 

обавеза за текући 

порески период 

Исто као код врсте обавезе ознаке 

1 у 1.1б 

30 дана од дана 

уписаног у поље 

Порески период до 

Не уноси се Не уноси се Подноси се порески биланс на 

Обрасцу ПБ2 за исти порески 

период као у ППДГ-1С, под 

ред.бр. 1.2 Порески период 

од- до 

За новог 

власника: 

Ознака 3 

аконтација 

пореске обавезе за 

текући порески 

период 

ОД: дан, месец и година почетка 

обављања делатности новог 

власника радње 

ДО: 31. децембар године за коју се 

утврђује аконтација пореске 

обавезе 

15 дана од дана 

настанка пореске 

обавезе 

Не уноси се Не уноси се Не подноси се ПБ 2  

 

Ознака 21 

Наставак 

обављања 

самосталне 

делатности након 

престанка 

обављања 

делатности преко 

овлашћеног 

пословође 

Ознака 5 

измена аконтације 

пореске обавезе за 

текући порески 

период 

 

ОД: дан, месец и година наставка 

обављања делатности након 

престанка обављања делатности 

преко овлашћеног пословође 

ДО: 31. децембар године за коју се 

утврђује пореска обавеза 

15 дана од дана 

уписаног у поље 1.2 

Порески период од 

Ознака 4  
измена 

аконтационе 

обавезе 

пореза/допри-

носа код 

промене основа 

осигурања, 

обављања 

делатности 

преко 

овлашћеног 

пословође, и у 

ИД број 

последње 

поднете 

пријаве са 

статусом 

Прокњижена 

којом је 

утврђена 

аконтација 

која се мења 

због престанка 

обављања 

делатности 

Када је уз последње поднету 

пријаву која има статус 

Прокњижена поднет и 

порески биланс ПБ 2, уз 

пореску пријаву која се 

подноси због престанка 

обављања делатности преко 

овлашћеног пословође, 

подноси се и порески биланс 

ПБ 2 за исти период и са 

истим подацима из пореског 

биланса ПБ 2 који је поднет уз 

пријаву којом је утврђена 
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другим 

случајевима 

преко 

овлашћеног 

пословође 

коначна обавеза за претходну 

и аконтациона обавеза за 

текућу годину. 

Када уз последње поднету 

пријаву која има статус 

Прокњижена није поднет  

порески биланс ПБ 2, уз 

пореску пријаву која се 

подноси због пресканка 

обављања делатности преко 

овлашћеног пословође, 

подноси се и порески биланс 

ПБ 2 у који се уноси порески 

период као у пријави којом је 

утврђена аконтациона обавеза 

и податак о процењеној 

добити са позиције 6.3 

последње поднете пријаве која 

има статус Прокњижена. 

 

Ознака 22* 

Промена седишта 

радње  

  

*Пријава се 

генерише 

аутоматски 

Ознака 5 

измена аконтације 

пореске обавезе за 

текући порески 

период 

ОД: дан, месец и година промене 

седишта 

ДО: 31. децембар године за коју се 

утврђује пореска обавеза 

Пријава се формира и 

књижи аутоматски 

наредни дан од дана 

промене седишта. 

Не уноси се Не уноси се Исти Образац ПБ 2 који је 

предат у последњој ППДГ-1С 

са статусом Прокњижена 

којом је утврђена аконтација. 
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ПРИМЕРИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ППДГ-1С  

 

ОЗНАКА 1 - ОБАВЉАЊЕ САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Предузетник који води пословне књиге у склладу са чланом 43. став 2. ЗПДГ дужан је да 

пореску пријаву и порески биланс поднесе надлежном пореском органу најкасније до 15. марта 

године која следи години за коју се утврђује порез.  

 У пореској пријави ППДГ-1С омогућен је унос података у део 1,2,3,4,5,7,8,9,11,12 и 13. 

 Уз пријаву се подноси порески биланс на Обрасцу ПБ 2 за порески период за који се 

подноси и пореска пријава ППДГ-1С. 

 Датум доспелости за плаћање разлике износа коначно утврђене обавезе и плаћених 

аконтација за порески период је најкасније до 15. марта године која следи години за коју се 

утврђује порез, односно дан подношења пријаве у случају када се пријава подноси пре 15 марта 

године која следи години за коју се утврђује порез. 

 

Пример 3 

 

Ако је пријава за утврђивање коначне обавезе за 2017. годину поднета  26.02.2018. – датум 

доспелости за плаћање коначне обавезе је 26.02.2018. године.  

Датум доспелости за плаћање месечних аконтација за текући порески период је 15 дана по 

истеку сваког месеца. 

Ако је датум доспелости нерадни дан, рок доспелости се помера на први наредни радни 

дан. 

 

Пример 4 

 

 а) Предузетник обавља делатност од 01.01.2017. године и наставља са обављањем исте у 

2018. години. Пореску пријаву подноси 26.02.2018. године. 

 б) Предузетник обавља делатност од 10.10.2017. године и наставља са обављањем исте у 

2018. години. Пореску пријаву подноси 28.03.2018.године. 

 

У пореској пријави ППДГ-1С се, између осталог, уноси: 

 

 
пример а) пример б) 

1.1 Врста пријаве ознака 1 

(општа пријава ) 
ознака 3 
(пријава по члану 182б ЗПППА) 

1.1а Основ за пријаву ознака 1 

(обављање самосталне делатности) 
ознака 1 
 

1.1б Врста пореске обавезе ознака 2 
(коначна пореска обавеза за 

претходни порески период и 

аконтације пореске обавезе за текући 

порески период) 

ознака 2 
 

1.2 Порески период од - до 01.01.2017 - 31.12.2017. 10.10.2017 - 31.12.2017. 

1.3 Датум доспелости за 

подношење пореске пријаве 
15.03.2018. 

 
15.03.2018. 

 

1.4 Датум подношења 

пријаве* 
26.02.2018.  28.03.2018.  

1.5 Измена пријаве Не уноси се Не уноси се 

1.5а Ид пријаве Не уноси се Не уноси се 

*Датум подношења пријаве у електронском облику је текући датум. 
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ОЗНАКА 2  - ПОЧЕТАК ОБАВЉАЊА САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Предузетник који у току године започне обављање самосталне делатности, дужан је да 

поднесе пореску пријаву у којој ће дати процену прихода и расхода, односно процену промета до 

краја прве пословне године, као и процену месечне аконтације пореза, односно опредељење да ће 

исплаћивати личну зараду, најкасније у року од 15 дана од дана уписа у регистар надлежног 

органа, односно од почетка обављања делатности. 

У пореској пријави ППДГ-1С омогућен је унос података у део 1,2,3,4,5,6,11,12 и 13. 

 Не подноси се порески биланс. 

Датум доспелости за плаћање месечних аконтација за текући порески период је 15 дана по 

истеку сваког месеца. 

 

Пример 5 

 

а) Предузетник је регистрован 16.05.2017. године, а почетак обављања делатности је 

09.10.2017. године. Рок за подношење пореске пријаве ППДГ-1С је 24.10.2017. године (15 дана од 

дана почетка обављања делатности). 

б) Почетак обављања делатности је 01.06.2017. године. Рок доспелости за подношење 

пријаве је 16.06.2017. године, а пријава се подноси 24.10.2017. године.  

 

У пореској пријави ППДГ-1С, између осталог, уноси: 

 

 
пример а) пример б) 

1.1 Врста пријаве ознака 1 

(општа пријава ) 
ознака 3 
(пријава по члану 182б ЗПППА) 

1.1а Основ за пријаву ознака 2 

(почетак обављања самосталне 

делатности) 

ознака 2 
 

1.1б Врста пореске обавезе ознака 3 
(аконтација пореске обавезе за 

текући порески период) 

ознака 3 
 

1.2 Порески период од - до 09.10.2017.- 31.12.2017. 01.06.2017. – 31.12.2017. 

1.3 Датум доспелости за 

подношење пореске пријаве 
24.10.2017. 16.06.2017. 

1.4 Датум подношења пријаве 24.10.2017.  24.10.2017 

1.5 Измена пријаве Не уноси се Не уноси се 

1.5а Ид пријаве Не уноси се Не уноси се 

 

 

ОЗНАКА 3 - ПРЕСТАНАК  ОБАВЉАЊА САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

                 ОЗНАКА 4 - ПРЕКИД ОБАВЉАЊА САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

 

Предузетник који у току године престане, односно прекине обављање самосталне 

делатности, дужан је да поднесе пореску пријаву за утврђивање пореза у року од 30 дана од дана 

престанка, односно прекида обављања самосталне делатности. Уз пореску пријаву у електронском 

облику подноси порески биланс, као и друге извештаје. 

У пореској пријави ППДГ-1С омогућен је унос података у део 1,2,3,4,5,7,8,11,12 и 13. 

Датум доспелости за плаћање коначне обавезе  је најкасније до рока за подношење пореске 

пријаве. Ако се пријава поднесе пре истека рока од 30 дана од дана престанка, односно прекида  

обављања самосталне делатности рок доспелости за плаћање обавезе је датум подношења пријаве. 

 

 

 



24 

 

Пример 6 

 

 а) Предузетник обавља делатност од 01.03.2017. године и престаје са обављањем исте 

24.10.2017. године, када подноси и пореску пријаву. 

 б) Предузетник обавља делатност од 01.05.2016. и прекида са обављањем исте 28.12.2016. 

године, а пореску пријаву подноси 24.10.2017. године. 

 

У пореској пријави ППДГ-1С, између осталог, уноси: 

 

 
пример а) пример б) 

1.1 Врста пријаве ознака 1 

(општа пријава ) 
ознака 3 
(пријава по члану 182б ЗПППА) 

1.1а Основ за пријаву ознака 3 

(престанак обављања самосталне 

делатности) 

ознака 4 
(прекид обављања самосталне 

делатности) 

1.1б Врста пореске обавезе ознака 4 
(коначна пореска обавеза за текући 

порески период) 

ознака 1 
(коначна пореска обавеза за 

претходни порески период) 

1.2 Порески период од - до 01.03.2017. – 24.10.2017. 01.05.2016. – 28.12.2016. 

1.3 Датум доспелости за 

подношење пореске пријаве 
23.11.2017. 27.01.2017. 

1.4 Датум подношења пријаве 24.10.2017. (текући датум) 24.10.2017. (текући датум) 

1.5 Измена пријаве Не уноси се Не уноси се 

1.5а Ид пријаве Не уноси се Не уноси се 

 

 

ОЗНАКА 5 - ПРОМЕНА УСЛОВА ПОСЛОВАЊА 

 

Ако у текућем пореском периоду дође до значајнијих промена у пословању, пореских 

инструмената или других околности које битно утичу на висину месечне аконтације предузетник 

који води пословне књиге може након подношења пореске пријаве:  

- за утврђивање коначне пореске обавезе за претходни порески период и аконтације пореске 

обавезе за текући порески период  (1.1а = 1;   1.1б = 2) или  

 - пореске пријаве за утврђивање аконтације за текући порески период (1.1а = 2, 6, 7, 8, 14, 

16, 1.1б = 3)   

поднети пореску пријаву са пореским билансом у којем ће исказати податке од значаја за измену 

месечне аконтације и обрачунати њену висину, најкасније у року од 30 дана по истеку пореског 

периода за који се саставља порески биланс. 

У пореској пријави ППДГ-1С омогућен је унос података у део 1,2,3,4,5,9,11,12 и 13. 

Уз пријаву се подноси  порески биланс ПБ 2, за порески период који је наведен у ППДГ-1С, 

под редним бр. 1.2 Порески период од-до.  

Ако се у пореском периоду (пословној години) више пута подноси пореска пријава за 

измену месечне аконтације због промене услова пословања, у пореској пријави се увек наводи 

порески период од: 1 јануара године за коју се утврђује аконтација пореза, односно  дан, месец и 

година регистрације/почетка обављања делатности и период до: последњи дан у месецу за који се 

саставља порески биланс, односно који претходи месецу за који се врши измена месечне 

аконтације. 

Датум доспелости за плаћање прве измењене месечне аконтације је 15 у наредном месецу у 

односу на месец у којем је поднета пријава и порески биланс. 

 У систему  Пореске управе  онемогућено је подношење пријаве због измене услова 

пословања: 

 - пре истека пореског периода за који се подноси пореска пријава и порески биланс и 

 - после 30 дана по истеку периода за који се саставља порески биланс. 

 

 



25 

 

Пример 7 

 

 а) Предузетник који је обављао делатност у 2016. години и наставља са обављањем исте у 

2017. години  подноси пореску пријаву ППДГ-1С у року доспелости, односно 15.03.2017. године за 

утврђивање коначне обавезе за 2016. годину и аконтација за 2017. годину. 

 б) Исти предузетник 01.05.2017. године подноси пореску пријаву ППДГ-1С због промене 

услова пословања. 

 

У пореској пријави ППДГ-1С, између осталог, уноси: 

 

 
пример а) пример б) 

1.1 Врста пријаве ознака 1 

(општа пријава ) 
ознака 1 
(општа пријава) 

1.1а Основ за пријаву ознака 1 

(обављање самосталне делатности) 
ознака 5 
(промена услова пословања) 

1.1б Врста пореске 

обавезе 
ознака 2 
(утврђивање коначне обавезе за 

претходну годину и аконтација за 

текућу годину) 

ознака 5 
(измена аконтације пореске обавезе за 

текући порески период) 

1.2 Порески период од - до 01.01.2016. –31.12.2016. 01.01.2017. – 30.04.2017. 

1.3 Датум доспелости за 

подношење пореске 

пријаве 

15.03.2017. 31.05.2017. 

1.4 Датум подношења 

пријаве 
15.03.2017. 25.05.2017. 

1.5 Измена пријаве Не уноси се ознака 3 

(измена аконтације пореза и доприноса 

због промене услова пословања) 

1.5а Ид пријаве Не уноси се Ид последње поднете пријаве са 

статусом ''Прокњижена'' којом је 

утврђена аконтација која се мења због 

промене услова пословања 

 

 

Пример 8 

 

 а) Предузетник који је почео са обављањем делатности 01.06.2017. године подноси пореску 

пријаву ППДГ-1С у року доспелости, односно 16.06.2017. године. 

 б) Исти предузетник 24.10.2017. године подноси пореску пријаву ППДГ-1С због промене 

услова пословања. 

 

У пореској пријави ППДГ-1С, између осталог, уноси: 

 

 
пример а) пример б) 

1.1 Врста пријаве ознака 1 

(општа пријава ) 
ознака 1 
(општа пријава) 

1.1а Основ за пријаву ознака 2 

(почетак обављања самосталне 

делатности) 

ознака 5 
(промена услова пословања) 

1.1б Врста пореске 

обавезе 
ознака 3 
(аконтација пореске обавезе за 

текући порески период) 

ознака 5 
(измена аконтације пореске обавезе за 

текући порески период) 

1.2 Порески период од - до 01.06.2017. –31.12.2017. 01.06.2017. – 30.09.2017. 

1.3 Датум доспелости за 

подношење пореске 

пријаве 

16.06.2017. 31.10.2017. 
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1.4 Датум подношења 

пријаве 

16.06.2017. (текући датум) 24.10.2017. (текући датум) 

1.5 Измена пријаве Не уноси се ознака 3 

(измена аконтације пореза и доприноса 

због промене услова пословања) 

1.5а Ид пријаве Не уноси се Ид последње поднете пријаве са 

статусом ''Прокњижена'' којом је 

утврђена аконтација која се мења због 

промене услова пословања 

 

 

 

ОЗНАКА 6 - ПРЕЛАЗАК ИЗ ПАУШАЛНОГ ОПОРЕЗИВАЊА У ОПОРЕЗИВАЊЕ НА 

СТВАРНИ ПРИХОД 

 

 Oснов за подношење ППДГ-1С, ознаке 6 је: 

- утврђивање престанка разлога за паушално опорезивање и налагање вођења пословних 

књига решењем надлежног пореског органа; 

- промена делатности која искључује право на паушално опорезивање; 

- евидентирање у систем ПДВ. 

 

У пореској пријави ППДГ-1С омогућен је унос података у део 1,2,3,4,5,6,11,12 и 13. 

 

Утврђивање престанка разлога за паушално опорезивање и налагање вођења пословних 

књига решењем надлежног пореског органа 

 

Предузетник коме је утврђено право на паушално опорезивање овај начин опорезивања 

користи док се не утврди да су престали разлози за паушално опорезивање, односно да измењени 

услови искључују право на паушално опорезивање. У овим случајевима надлежни порески орган 

решењем налаже предузетнику вођење пословних књига од половине текуће године или од почетка 

наредне године. 

 У случају када је решењем пореског органа наложено вођење пословних књига предузетник 

подноси: 

- пореску пријаву ППДГ-1Р за утврђивање коначне обавезе на паушално утврђен приход и 

- пореску пријаву ППДГ-1С за утврђивање аконтационе обавезе на опорезиву добит. 

 

Пример 9 

 

Предузетнику коме је утврђено право на паушално опорезивање налаже се вођење 

пословних књига од 01.07.2017. године. 

Предузетник је дужан да поднесе две пријаве и то: 

- пореску пријаву за утврђивање коначне обавезе на паушални приход  ППДГ-1Р и 

- пореску пријаву за утврђивање аконтационих обавеза на стварни приход ППДГ-1С.  

 
 

 
У пријави ППДГ-1Р уноси У пријави ППДГ-1С уноси 

1.1 Врста пријаве ознака 1 или 3 или 6 ознака 1 или 3 или 6 

1.1а Основ за пријаву ознака 6 
(прелазак из паушалног опорезивања 

у опорезивање на стварни приход) 

ознака 6 
(прелазак из паушалног опорезивања 

у опорезивање на стварни приход) 

1.1б Врста пореске 

обавезе 
ознака 4  
(коначна пореска обавеза за текући 

порески период) 

ознака 3 

(аконтација за текући порески 

период) 

1.2. Порески период од -до 01.01.2017. до 30.06.2017. 01.07.2017. до 31.12.2017. 
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Пример 10 

 

Предузетник коме је утврђено право на паушално опорезивање налаже се вођење 

пословних књига од 01.01.2018. године. 

 
 

 
У пријави ППДГ-1Р уноси У пријави ППДГ-1С уноси 

1.1 Врста пријаве ознака 1 или 3 или 6 ознака 1 или 3 или 6 

1.1а Основ за пријаву ознака 6 
(прелазак из паушалног опорезивања 

у опорезивање на стварни приход) 

ознака 6 
(прелазак из паушалног опорезивања 

у опорезивање на стварни приход) 

1.1б Врста пореске 

обавезе 
ознака 1  

(коначна пореска обавеза на 

паушални приход за претходни 

порески период) 

ознака 3 

(аконтација на стварни приход за 

текући порески период) 

1.2. Порески период од -до 01.01.2017. до 31.12.2017. 01.01.2018. до 31.12.2018. 

 

Промена делатности која искључује право на паушално опорезивање 

 У случају када предузетник који порез плаћа на паушални приход промени регистровану 

делатност у делатност за коју се не може признати право на паушално опорезивање, дужан је да од 

датума промене делатности води пословне књиге, и да поднесе две пореске пријаве, и то: 

- пореску пријаву ППДГ-1Р за утврђивање коначне обавезе на паушално утврђен приход и 

- пореску пријаву ППДГ-1С за утврђивање аконтационе обавезе на опорезиву добит. 

 

Пример 11 

 

 Предузетник  који је основан 10.04.2017. године порез плаћа на паушални приход. 

13.10.2017. године код АПР регистровао промену делатности у делатност која искључује право на 

паушално опорезивање. 

 У поднетим пријавама, у делу 1. Подаци о пријави, између осталог, уноси: 

 

 
У пријави ППДГ-1Р уноси У пријави ППДГ-1С уноси 

1.1 Врста пријаве ознака 1 или 3 или 6 ознака 1 или 3 или 6 

1.1а Основ за пријаву ознака 6 
(прелазак из паушалног опорезивања 

у опорезивање на стварни приход) 

ознака 6 
(прелазак из паушалног опорезивања 

у опорезивање на стварни приход) 

1.1б Врста пореске 

обавезе 
ознака 4 

(коначна пореска обавеза за текући 

порески период) 

ознака 3 

(аконтација за текући порески 

период) 

1.2. Порески период од -до 10.04.2017.- 12.10.2017. 13.10.2017.- 31.12.2017. 

 

Евидентирање у систем ПДВ  

 Право на паушално опорезивање не може се признати предузетнику који је евидентиран као 

обвезник пореза на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност. 

 Предузетник коме престане право на паушално опорезивање по основу тога што је 

евидентиран као обвезник пореза на додату вредност, дужан је да води пословне књиге најкасније 

од дана када постане обвезник пореза на додату вредност, без утврђивања обавезе вођења 

пословних књига решењем надлежног пореског органа. 

 Сходно члану 38. Закона о порезу на додату вредност (''Сл. гласник РС'', бр. 

84/2004,...,7/2017- у даљњм тексту: Закон о ПДВ) обвезник који је у претходних 12 месеци остварио 

укупан промет већи од  8.000.000 динара дужан је да, најкасније до истека првог рока за предају 

периодичне пореске пријаве, поднесе евиденциону пријаву надлежном пореском органу. 
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 У Образац ЕППДВ – Пријава за евидентирање обвезника пореза на додату вредност, део 2, 

под редним бројем 2.2 Датум почетка обављања делатности (ПДВ активности) уноси се датум 

почетка обављања делатности која подлеже ПДВ (ПДВ активности). 

 Дакле, предузетник је дужан да води пословне књиге најкасније од дана почетка обављања 

ПДВ активности, без утврђивања обавезе вођења пословних књига решењем надлежног пореског 

органа. 

  

Пример 12 

 

Предузетник који је основан 01.01.2017. године и коме је утврђено право на паушално 

опорезивање евидентиран је у систем ПДВ 28.07.2017. године. У овом случају подносе се две 

пријаве у којима се, између осталог, уноси: 

 

 
У пријави ППДГ-1Р уноси У пријави ППДГ-1С уноси 

1.1 Врста пријаве ознака 1 или 3 или 6 ознака 1 или 3 или 6 

1.1а Основ за пријаву ознака 6 
(прелазак из паушалног опорезивања 

у опорезивање на стварни приход) 

ознака 6 
(прелазак из паушалног опорезивања 

у опорезивање на стварни приход) 

1.1б Врста пореске 

обавезе 
ознака 4  

(коначна пореска обавеза за текући 

порески период) 

ознака 3 

(аконтација за текући порески 

период) 

1.2. Порески период од -до 01.01.2017.-27.07.2017. 28.07.2017.-31.12.2017. 

 

ОЗНАКА 7 - ПРОМЕНА ОСНОВА ОСИГУРАЊА 

 

 У случају промене осигурања у току пореског периода подноси се, у року од 15 дана од 

дана промене основа осигурања,  пореска пријава  у којој се под ред. бр. 3.1 уноси ознака новог 

основа осигурања и период  тог осигурања.  

 У пореској пријави ППДГ-1С омогућен је унос података у део 1,2,3,4,5,9,11,12 и 13. 

 Код утврђивања коначне обавезе у пријави се уноси појединачно сваки основ осигурања и 

период трајања истог. 

Када је уз последње поднету пријаву која има статус ''Прокњижена'' поднет и порески 

биланс ПБ 2, уз пореску пријаву која се подноси због промене основа осигурања, подноси се и 

порески биланс ПБ 2 за исти период и са истим подацима из пореског биланса ПБ 2 који је поднет 

уз пријаву којом је утврђена коначна обавеза за претходну и аконтациона обавеза за текућу годину. 

Када уз последње поднету пријаву која има статус ''Прокњижена'' није поднет  порески 

биланс ПБ 2, уз пореску пријаву која се подноси због промене основа осигурања, подноси се и 

порески биланс ПБ 2 у који се уноси порески период као у пријави за промену основа осигурања и 

податак о процењеној добити са позиције 6.3 последње поднету пријаву која има статус 

''Прокњижена''. 

 

Обављање самосталне делатности у претходној години и текућој години са променом основа 

осигурања 01.01. текуће године 

 

Пример 13 

 

а) 01.01.2016. године почетак обављања делатности. Основ осигурања обвезника - самостална 

делатност  (ознака 1). 

б) 01.01.2017. године обвезник заснива радни однос, нови основ осигурања  обвезника - самостална 

делатност и радни однос (ознака 2).  

 

Истовремено се подносе две пореске пријаве ППДГ-1С и то: 
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пример а) пример б) 

1.1 Врста пријаве ознака 1 

(општа пријава ) 
ознака 1 
(општа пријава) 

1.1а Основ за пријаву ознака 1 

(обављање самосталне делатности) 
ознака 1 
(обављање самосталне делатности) 

1.1б Врста пореске обавезе ознака 1 
(коначна пореска обавеза за 

претходни порески период) 

ознака 3 
(аконтација пореске обавезе за 

текући порески период) 

1.2 Порески период од - до 01.01.2016. – 31.12.2016. 01.01.2017. – 31.12.2017. 

3.1 Основ осигурања и период 

осигурања 
ознака 1  
(самостална делатност) 

01.01.2016. – 31.12.2016. 

oзнака 2 (самостална делатност и 

радни однос) 

01.01.2017. - 31.12.2017. 

 

 

Утврђивање коначне обавезе за годину у којој је вршена промена осигурања 

 

Пример 14 

 

 - 01.01.2017. године почетак обављања делатности. Основ осигурања обвезника самостална 

делатност  (ознака 1). 

 - 10.04.2017. године обвезник заснива радни однос и основ осигурања  је самостална 

делатност и радни однос (ознака 2).  

 - 15.03.2018. подноси се пореска пријава ППДГ-1С за утврђивање коначне обавезе за 

порески период од 01.01.2017. до 31.12.2017. и аконтације пореске обавезе за 2018. 

 

 У законом прописаним роковима доспелости подносе се следеће пореске пријаве ППДГ-1С 

и то: 

 Прва пријава ППДГ-1С подноси се у року од 15 дана од дана почетка обављања делатности 

и у исту се, између осталог, уноси: 

1.1 Врста пријаве ознака 1 

(општа пријава ) 

1.1а Основ за пријаву ознака 2 

(почетак обављања самосталне делатности) 

1.1б Врста пореске обавезе ознака 3 
(аконтација пореске обавезе за текући порески период) 

1.2 Порески период од - до 01.01.2017. – 31.12.2017. 

1.3 Датум доспелости за подношење 

пореске пријаве 
16.01.2017. 

1.5 Измена пријаве Не уноси се 

1.5а Ид пријаве Не уноси се 

3.1 Основ осигурања и период 

осигурања 

ознака 1 (обављање самосталне делатности) 

Период 01.01.2017. - 31.12.2017. 

 

 Друга пријава ППДГ-1С подноси се у року од 15 дана од дана промене основа осигурања и 

у исту се, између осталог, уноси: 

1.1 Врста пријаве ознака 1 

(општа пријава) 

1.1а Основ за пријаву ознака 7 

(промена основа осигурања) 

1.1б Врста пореске обавезе ознака 5 
(измена аконтације пореске обавезе за текући порески период) 

1.2 Порески период од - до 10.04.2017. – 31.12.2017. 

1.3 Датум доспелости за подношење 

пореске пријаве 

25.04.2017.  

1.5 Измена пријаве ознака 4 
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(измена аконтације обавезе пореза/доприноса код промене основа 

осигурања) 

1.5а Ид пријаве Ид  последње пријаве ППДГ-1С са статусом ''Прокњижена'' 

3.1 Основ осигурања и период 

осигурања 

ознака 2 (обављање самосталне делатности и радни однос) 

Период 10.04.2017. - 31.12.2017. 

 

 Трећа пријава се подноси за утврђивање коначне обавезе, најкасније до 15 марта године 

која следи години за коју се утврђује пореска обавеза, и у истој се уноси: 

1.1 Врста пријаве ознака 1 или 3 или 6 

1.1а Основ за пријаву ознака 1  

(обављање самосталне делатности) 

1.1б Врста пореске обавезе ознака 2  
(коначна пореска обавеза за претходни порески период и аконтације 

пореске обавезе за текући порески период) 

1.2 . Порески период  од - до 01.01.2017. – 31.12.2017. 

1.3 Датум доспелости за 

подношење пореске пријаве 
15.03.2018. 

3.1 Основ и период осигурања Р. бр. 

1 

ознака 1  
(обављање самосталне делатности) 

01.01.2017. - 09.04.2017. 

Р. бр. 

2 

ознака 2 (обављање самосталне 

делатности и радни однос) 
10.04.2017. - 31.12.2017. 

 

 

Обављање делатности у претходној години, промена основа осигурања у текућој години пре 

15.03. Године која следи години за коју се утврђује коначна пореска обавеза 

 

Пример 15 

 

 - 30.03.2016. године почетак обављања делатности предузетника чији је основ осигурања 

самостална делатност (ознака 1). 

 - 22.02.2017. године исти предузетник заснива радни однос и мења основ осигурања у 

самостална делатност и радни однос (ознака 2).  

 Пореска пријава за промену основа осигурања подноси се у року од 15 дана од дана 

промене основа осигурања, а ако је тај рок после 15.03. године за коју се утврђује коначна обавеза,  

рок доспелости је 15.03. године за коју се утврђује коначна обавеза. 

Прва ППДГ-1С се подноси за утврђивање коначне обавезе за претходну годину (2016) и 

аконтације за текућу годину (2017), и у истој се, између осталог, уносе следећи подаци: 

1.1 Врста пријаве ознака 1 

(општа пријава) 

1.1а Основ за пријаву ознака 1 

(обављање самосталне делатности) 

1.1б Врста пореске обавезе ознака 2 
(коначна пореска обавеза за претходни порески период и аконтација 

за текући порески период)   

1.2. Порески период од-до 30.03.2016. – 31.12.2016. 

1.3 Датум доспелости за подношење 

пореске пријаве 
09.03.2017. 

(22.02.2017 + 15 дана од дана промене основа осигурања, а 

најкасније до 15.03.2017.) 

3.1 Основ осигурања и период 

трајања осигурања  
ознака 1 

од 30.03.2016. до 31.12.2016. 

 

На основу ове пријаве обвезник се задужује са коначном обавезом пореза и доприноса за 

ПИО, ЗДР и НЗС за период од  30.03.2016. до 31.12.2016., као и аконтацијом пореза и доприноса за 

ПИО, ЗДР и НЗС за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године. 

Затим се подноси друга пријава ППДГ-1С, у којој се, између осталог, уноси: 
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1.1 Врста пријаве ознака 1 

(општа пријава) 

1.1а Основ за пријаву ознака 7  
(промена основа осигурања) 

1.1б Врста пореске обавезе ознака 5  

(измена аконтације пореске обавезе за текући порески период). 

1.2. Порески период од-до 22.02.2017.  -  31.12.2017. 

1.3 Датум доспелости за подношење 

пореске пријаве 
09.03.2017.   

(22.02.2017 + 15 дана) 

1.5 Измена пријаве   ознака 4  
(измена аконтационе обавезе пореза/доприноса код промене основа 

осигурања) 

1.5а Ид пријаве  Ид последње прокњижене пријаве 

3.1 Основ и период осигурања Ознака 2 (самостална делатност и радни однос) 

Период од : 22.02.2017.  до 31.12.2017.  

Када ова пријава добије статус ''Прокњижена'' у систему Пореске управе се: 

- сторнира обавеза пореза, доприноса за ПИО, ЗДР и НЗС за период од 22.02.2017. до краја 

године; 

- задужује обавеза  пореза и доприноса за ПИО за период од 22.02.2017. до 31.12.2017. 

године. 

Код подношења пореске пријаве за утврђивање коначне обавеза за 2017. годину и 

аконтације за 2018. годину у пореској пријави ППДГ-1С се, између осталог, уноси: 

1.1 Врста пријаве 1 или 3 или 6 

1.1а Основ за пријаву ознака 1  
(обављање самосталне делатности) 

1.1б Врста пореске обавезе ознака 2  

(коначна пореска обавеза за претходни порески период и аконтације за 

текући порески период)   

1.2. Порески период од-до 01.01.2017.  -  31.12.2017. 

1.3 Датум доспелости за 

подношење пореске пријаве 
15.03.2018. 

1.5а Ид пријаве  Ид последње последње поднете пријаве која има статус ''Прокњижена'' 

3.1 Основ и период осигурања Р. бр. 

1 

ознака 1  
(обављање самосталне делатности) 

01.01.2017. - 21.02.2017. 

Р. бр. 

2 

ознака 2 (обављање самосталне 

делатности и радни однос) 
22.04.2017. - 31.12.2017. 

 

 

ОЗНАКА 8 - ЕВИДЕНТИРАЊЕ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА ЗА ПДВ 

 

 Обвезник пореза на приходе од самосталне делатности је физичко лице које остварује 

приходе обављањем самосталне делатности и свако друго физичко лице које је обвезник пореза на 

додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност. Датум доспелости 

за подношење пореске пријаве је 15 дана од датума евидентирања у систем ПДВ. 

 У пореској пријави ППДГ-1С омогућен је унос података у део 1,2,5,6,11,12 и 13. 

 Уз пореску пријаву ППДГ-1С се не подноси порески биланс ПБ 2. 

Датум доспелости за плаћање месечних аконтација за текући порески период је 15 дана по 

истеку сваког месеца. 

 

Пример 16 
 

 Почетак ПДВ активности 16.10.2017. године, у поднетој ППДГ-1С се, између осталог, 

уноси: 

1.1 Врста пријаве ознака  1 или 3 или 6 

1.1а Основ за пријаву ознака 8 (евидентирање физичког лица за ПДВ) 
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1.1б Врста пореске обавезе ознака 3 (аконтација пореске обавезе за текући порески период) 

1.2. Порески период  16.10.2017. – 31.12.2017. 

1.3 Датум доспелости за подношење 

пореске пријаве  
31.10.2017.  

(15 дана од дана уписаног у поље 1.2 Порески период од) 

2.1 Порески идентификациони број ЈМБГ 

2.7 Врста пореског обвезника ознака 2  

(физичко лице које је обвезник ПДВ) 

 

 

ОЗНАКА 9  - БРИСАЊЕ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА ИЗ ПДВ  
 

 Физичко лице које се брише из евиденције ПДВ губи статус предузетника, и дужан је да 

поднесе пореску пријаву у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа о 

брисању из Регистра ПДВ за утврђивање коначне пореске обавезе за претходни порески период 

или за текући порески период, зависно од датума брисања из евиденције ПДВ. Датум доспелости 

за плаћање коначне обавезе је изједначен са роком за подношење пријаве. 

 У пореској пријави омогућен је унос података у део:1,2,5,7,11,12,13. 

 Уз пореску пријаву се подноси порески биланс ПБ 2, у који се уноси  исти период као у 

ППДГ-1С, под ред.бр. 1.2 Порески период од- до. 

 Датум доспелости за плаћање коначне обавезе изједначен је са датумом доспелости за 

подношење пореске пријаве, односно 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа 

којим се потврђује брисање из евиденције ПДВ. 

 

Пример 17  
 

 Престанак ПДВ активности 16.10.2017. године, у поднетој ППДГ-1С, између осталог, уноси 

се: 

1.1 Врста пријаве ознака 1  

1.1а Основ за пријаву ознака 9 

(брисање физичког лица за ПДВ) 

1.1б Врста пореске обавезе ознака 4  
(коначна пореска обавеза за текући порески период) 

1.2. Порески период  01.01.2017. - 16.10.2017.  

1.3 Датум доспелости за подношење 

пријаве  
31.10.2017. 

(15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа о брисању 

из регистра ПДВ) 

1.4 Датум подношења пријаве 25.10.2017. (текући датум) 

2.1 Порески идентификациони број ЈМБГ 

2.7 Врста пореског обвезника ознака 2  

(физичко лице које је обвезник ПДВ) 

 

Пример 18 
 

 Предузетник евидентиран у систем ПДВ  15.01.2016. године, а престанак ПДВ активности 

20.10.2016. године, у поднетој ППДГ-1С, део 1. Подаци о пријави, уноси се: 

1.1 Врста пријаве ознака 3 или 6 

1.1а Основ за пријаву ознака 9 

(брисање физичког лица за ПДВ) 

1.1б Врста пореске обавезе ознака 1 
(коначна пореска обавеза за претходни порески период) 

1.2. Порески период  15.01.2016. - 20.10.2016. 

1.3 Датум доспелости за подношење 

пријаве 
21.11.2016.  

1.4 Датум подношења пријаве 25.10.2017. (текући датум) 
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ОЗНАКА 14 - ОПРЕДЕЉЕЊЕ ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА ОД СТРАНЕ 

ФИЗИЧКОГ ЛИЦА - НОСИОЦА ПОРОДИЧНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА 

УПИСАНОГ У РЕГИСТАР ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА 
 

 Физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинства уписаног у регистар 

пољопривредних газдинстава дужан је, након опредељења да води пословне књиге по систему 

простог, односно двојног књиговодстав, да поднесе ППДГ-1С. Датум доспелости за плаћање 

аконтације – 15 дана по истеку сваког месеца. 

 У пореској пријави омогућен је унос података у део: 1,2,3,5,6,11,12 и 13. 

 Уз пореску пријаву се не подноси порески биланс ПБ 2.  

 

Пример 19 
 

 Почетак вођења књига 26.07.2017. године, у поднетој ППДГ-1С, између осталог, уноси се: 

1.1 Врста пријаве ознака 3 или 6 

1.1а Основ за пријаву ознака 14  
(опредељење за вођење пословних књига од стране физичког лица – 

носиоца породичног пољопривредног газдинства уписаног у 

регистар пољопривредних газдинстава) 

1.1б Врста пореске обавезе ознака 3 (аконтација пореске обавезе за текући порески период) 

1.2. Порески период  26.07.2017. – 31.12.2017.  

1.3 Датум доспелости за подношење 

пријаве 
10.08.2017. 

1.4 Датум подношења пореске 

пријаве 

25.10.2017. (текући датум) 

2.1 Порески идентификациони број ЈМБГ 

2.7 Врста пореског обвезника  ознака 3 (физичко лице - носилац породичног пољопривредног 

газдинства уписаног у регистар пољопривредних газдинстава и које 

води пословне књиге у складу са законом којим се уређује порез на 

доходак грађана) 

3.1 Основ и период осигурања ознака 4  

(обављање самосталне делатности и носилац пољопривредног 

газдинства уписаног у регистар пољопривредних газдинстава) 

 

 

ОЗНАКА 15 - ПРЕСТАНАК ВОЂЕЊА ПОСЛОВНИХ КЊИГА ОД СТРАНЕ ФИЗИЧКОГ 

ЛИЦА - НОСИОЦА ПОРОДИЧНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА УПИСАНОГ У 

РЕГИСТАР ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА 
 

 Физичко лице - носилац породичног пољопривредног газдинства уписаног у регистар 

пољопривредних газдинстава дужан је, након опредељења да престане да води пословне књиге по 

систему простог, односно двојног књиговодства, да поднесе ППДГ-1С. 

 У пореској пријави омогућен је унос података у део:1,2,3,5,7,8,11,12 и 13. 

 Уз пореску пријаву се подноси порески биланс ПБ 2,  за исти период као у ППДГ-1С, под 

ред.бр. 1.2 Порески период од – до. 

 

Пример 20 
 

 Престанак вођења књига 25.09.2017. године, у поднетој ППДГ-1С, између осталог, уноси 

се: 

1.1 Врста пријаве ознака 1  

1.1а Основ за пријаву ознака 15 

(престанак вођења пословних књига од стране физичког лица – 

носиоца породичног пољопривредног газдинства уписаног у 

регистар пољопривредних газдинстава) 

1.1б Врста пореске обавезе ознака 4  
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(коначна пореска обавеза за текући порески период) 

1.2. Порески период  01.01.2017. – 25.09.2017. 

1.3 Датум доспелости за подношење 

пореске пријаве  
25.10.2017. 

1.4 Датум подношења пореске 

пријаве  

25.10.2017. (текући датум) 

2.1 Порески идентификациони број ЈМБГ 

2.7 Врста пореског обвезника ознака 3 (физичко лице-носилац породичног пољопривредног 

газдинства уписаног у регистар пољопривредних газдинстава и које 

води пословне књиге у складу са законом којим се уређује порез на 

доходак грађана) 

 

Пример 21 
 

 Престанак вођења пословних књига 20.10.2016. године, у поднетој ППДГ-1С, део 1. Подаци 

о пријави, уноси се: 

1.1 Врста пријаве ознака 3 или 6 

1.1а Основ за пријаву ознака 15 

(престанак вођења пословних књига од стране физичког лица – 

носиоца породичног пољопривредног газдинства уписаног у 

регистар пољопривредних газдинстава) 

1.1б Врста пореске обавезе ознака 1 
(коначна пореска обавеза за претходни порески период) 

1.2. Порески период  01.01.2016. – 20.10.2016. 

1.3 Датум доспелости за подношење 

пријаве 
04.11.2016. 

1.4 Датум подношења пореске 

пријаве 

25.10.2017. (текући датум) 

 

 

ОЗНАКА 16 - НАСТАВАК ОБАВЉАЊА САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ НАКОН 

ПРЕКИДА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

ОЗНАКА 18 - НАСТАВАК ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА У ПЕРИОДУ ПРЕКИДА ОБАВЉАЊА 

ДЕЛАТНОСТИ 

 

Предузетнику који прекине обављање делатности у складу са законом, обавеза плаћања 

доприноса мирује у периоду у којем не обавља делатност, с тим што предузетник може наставити 

плаћање доприноса и у периоду у којем не обавља делатност. 

 

Пример 22 

 

 Предузетник 03.01.2017. године прекида обављање самосталне делатности и у року 

подноси ППДГ-1С по основу прекида обављања делатности. 

 У периоду прекида обављања делатности предузетнику мирује обавеза плаћања доприноса. 

 Исти предузетник 03.10.2017. наставља обављања самосталне делатности након прекида 

обављања делатности. У пореској пријави омогућен је унос података у део:1,2,3,4,5,6,11,12 и 13.Уз 

пореску пријаву се не подноси порески биланс ПБ 2. 

 

У поднетој ППДГ-1С, између осталог, уноси се: 

1.1 Врста пријаве ознака 3 

1.1а Основ за пријаву ознака 16 

(наставак обављања самосталне делатности након прекида 

обављања делатности) 

1.1б Врста пореске обавезе ознака 3  

(аконтација пореске обавезе за текући порески период) 

1.2. Порески период од – до  03.10.2017. - 31.12.2017. 
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1.3 Датум доспелости за подношење 

пореске пријаве 

18.10.2017.  

(03.10.2017. + 15 дана)  

1.4 Датум подношења пореске 

пријаве 

25.10.2017. (текући датум) 

1.5 Измена пријаве Не уноси се  

1.5а ИД пријаве  Не уноси се  

2.1 Порески идентификациони број  ПИБ 

2.7 Врста пореског обвезника  ознака 1  

(предузетник који остварује приходе обављањем самосталне 

делатности и који води пословне књиге) 

 

Пример 23 

 

 Предузетник 25.10.2017. године подноси пореску пријаву ППДГ-1С по основу наставка 

плаћања доприноса у периоду прекида обављања самосталне делатности за период од 10.05.2017. 

до 31.12.2017. годину, на месечну основицу од 50.000 динара. У пореској пријави омогућен је унос 

података у део 1,2,3,4,5,10,11,12 и 13. 

  

У конкретном случају, у пореској пријави ППДГ-1С се, између осталог, уноси: 

1.1 Врста пријаве ознака 3  

1.1а Основ за пријаву ознака 18  
(наставак плаћања доприноса у периоду прекида обављања 

самосталне делатности) 

1.1б Врста пореске обавезе ознака 3  
(аконтација пореске обавезе за текући порески период) 

1.2. Порески период  10.05.2017. – 31.12.2017. 

1.3 Датум доспелости за подношење 

пореске пријаве 
25.05.2017. 

(15 дана од датума у пољу Порески период – од) 

1.4 Датум подношења пријаве 25.10.2017. (текући датум) 

1.5 Измена пријаве/аконтације Не уноси се  

1.5а Идентификациони број пријаве Не уноси се  

2.1 Порески идентификациони број  ПИБ 

2.7 Врста пореског обвезника  ознака 1  

(предузетник који остварује приходе обављањем самосталне 

делатности и који води пословне књиге) 

3.1 Основ осигурања и период 

осигурања 

ознака 1 (самостална делатност) 

10.05.2017. до 31.12.2017. 

10.1 Месечна основица доприноса 50.000 

10.2 Месечни износ доприноса за ПИО 13.000 

10.3 Месечни износ доприноса за ЗДР 5.150 

10.4 Месечни износ доприноса за НЗС 750 

 

 Исти предузетник 25.10.2017. наставља обављање самосталне делатности након прекида 

обављања делатности и подноси пореску пријаву ППДГ-1С у којој, између осталог, уноси: 

 
1.1 Врста пријаве ознака 1 

1.1а Основ за пријаву ознака 16 

(наставак обављања самосталне делатности након прекида 

обављања делатности) 

1.1б Врста пореске обавезе ознака 5  

(измена аконтације пореске обавезе за текући порески период) 

1.2. Порески период од – до  25.10.2017 - 31.12.2017. 

1.3 Датум доспелости за подношење 

пореске пријаве 

09.11.2017. 

 (25.10.2017. + 15 дана)  

1.4 Датум подношења пореске пријаве 25.10.2017. (текући датум) 

1.5 Измена пријаве ознака 4 (измена аконтације обавезе пореза/доприноса) 

1.5а ИД пријаве  Ид последње поднете пријаве ППДГ-1С са статусом ''Прокњижена'' 
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ОЗНАКА 17 - ПРЕЛАЗАК ИЗ ОПОРЕЗИВАЊА НА СТВАРНИ ПРИХОД У ПАУШАЛНО 

ОПОРЕЗИВАЊЕ 
 

Прелазак из опорезивања на стварни приход у паушално опорезивање 

 

 Предузетник који води пословне књиге у складу са законом којим се уређује порез на 

доходак грађана може надлежном пореском органу поднети захтев за паушално опорезивање до 30. 

новембра текуће године за наредну годину. Ако се предузетнику одобри паушално опорезивање 

дужан је да поднесе две пореске пријаве, и то: 

 - пореску пријаву ППДГ-1С за утврђивање коначне обавезе на стварни приход (у овој 

пријави је омогућен унос података у део:1,2,3,4,5,7,8,11,12 и 13), а уз пријаву се подноси и порески 

биланс ПБ 2 и 

 - пореску пријаву ППДГ-1Р за утврђивање аконтационе обавезе на паушални приход. 

 

Пример 24 

 

Предузетнику основаном 01.01.2017. године и који је плаћао пореске обавезе на стварни 

приход, по поднетом захтеву, признато је право на паушално опорезивање од 01.01.2018. године.  

У поднетим пријавама, у делу 1. Подаци о пријави, уноси: 

 

 
У пријави ППДГ-1С уноси У пријави ППДГ-1Р уноси 

1.1 Врста пријаве ознака 1   ознака 1 или 3 или 6 

1.1а Основ за пријаву ознака 17  

(прелазак из опорезивања на стварни 

приход у паушално опорезивање) 

ознака 17  

(прелазак из опорезивања на стварни 

приход у паушално опорезивање) 

1.1б Врста пореске 

обавезе 
ознака 1  

(коначна пореска обавеза за претходни 

порески период) 

ознака 3  

(аконтација пореске обавезе за текући 

порески период) 

1.2. Порески период од -до 01.01.2017. - 31.12.2017. 01.01.2018. - 31.12.2018. 

Датум доспелости за плаћање коначне обавезе у року за подношење пријаве, а најкасније 

до 15.03. године која следи годину за коју се утврђује пореска обавеза. 

 

Брисање из евиденције за ПДВ 

 Предузетник коме престане статус обвезника ПДВ не стиче аутоматски статус предузетника 

који порез плаћа на паушално утврђен приход, већ може надлежном пореском органу поднети 

захтев за паушално опорезивање, а уз захтев је дужан да поднесе и пореску пријаву, све у року од 

15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције 

ПДВ. 

Пример 25 

 Предузетнику који је 16.10.2017. године брисан из ПДВ, донето је 25.10.2017. године 

решење којим је одобрено право на паушално опорезивање. Предузетник је дужан да поднесе 

пореску пријаву ППДГ-1С и пореску пријаву ППДГ-1Р, у којима се, у делу 1. Подаци о пријави, 

уноси: 

 

 
У пријави ППДГ-1С уноси У пријави ППДГ-1Р уноси 

1.1 Врста пријаве ознака 1  ознака 1 или 3 или 6 

1.1а Основ за пријаву ознака 17  

(прелазак из опорезивања на стварни 

приход у паушално опорезивање) 

ознака 17  

(прелазак из опорезивања на стварни 

приход у паушално опорезивање) 

1.1б Врста пореске 

обавезе 
ознака 4  

(коначна пореска обавеза за текући 

порески период) 

ознака 3  

(аконтација пореске обавезе за текући 

порески период) 
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1.2. Порески период од -до 01.01.2017. – 16.10.2017. 17.10.2017. – 31.12.2017. 

1.3 Датум доспелости за 

подношење пријаве 
15.11.2017. 

(16.10.2017 + 30 дана) 

 

1.4 Датум подношења 

пријаве  
25.10.2017.  

 

 

ОЗНАКА 19 – ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕКО ОВЛАШЋЕНОГ ПОСЛОВОЂЕ ЗА 

ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА НАКНАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА, 

ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА И ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ ПОСЕБНЕ 

НЕГЕ ДЕТЕТА 

 

За предузетника који остварује накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са 

рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, а делатност наставља да обавља 

преко овлашћеног пословође (у даљем тексту: обављање делатности преко овлашћеног пословође), 

не утврђује се обавеза плаћања доприноса по основу личне зараде, односно на опорезиву добит 

за време остваривања права на накнаду зараде. 

Предузетник који наставља обављање делатности преко овлашћеног пословође дужан је да 

поднесе пореску пријаву ППДГ-1С на основу које се задужује са обавезом пореза, без доприноса. У 

пољу 1.5а Идентификациони број пријаве обавезно се наводи  ЈИБП последње поднете пријаве 

која је са статусом ''Прокњижена''. 

Код утврђивања коначне обавезе у пореској пријави ППДГ-1С, под ред. бр. 3.2 Обављање 

делатности преко овлашћеног пословође наводи се појединачно сваки период обављања 

делатности преко овлашћеног пословође. 

 

Почетак обављања делатности преко овлашћеног пословође у периоду пре доспелости рока 

за подношење пријаве за утврђивање коначне обавезе за претходну и аконтација за текућу 

годину 

 

Пример 26 

 

 Предузетник је почео са обављањем делатности 20.05.2016. године и поднео пореску 

пријаву ППДГ-1С  по овом основу за утврђивање аконтационих обавеза за период од 20.05.2016. до 

31.12.2016. године. 

 Исти предузетник 22.02.2017. године почиње обављање делатности преко овлашћеног 

пословође. У наведеном случају подносе се две пореске пријаве, и то: 

 Прва пореска пријава ППДГ-1С за утврђивање коначне обавезе за период од 20.05.2016. до 

31.12.2016.године и аконтација за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године.Уз пореску пријаву 

подноси порески биланс ПБ 2 за период од 20.05.2016. – 31.12.2016.године. 

  
1.1 Врста пријаве  ознака 1  

1.1а Основ пријаве ознака 1  
(обављање самосталне делатности) 

1.1б Врста пореске обавезе ознака 2  
(коначна пореска обавеза за претходни порески период и аконтације за 

текући порески период) 

1.2 Порески период од –до  20.05.2016. - 31.12.2016. 

1.3 Датум доспелости за 

подношење пореске пријаве 
09.03.2017 

(22.02.2017. + 15 дана. Ако је рок од 15 дана након 15.03.2017. рок  

доспелости за подношење пријаве је 15.03.2017.) 

1.4 Датум подношења пријаве  22.02.2017. 

3.2 Обављање делатности преко 

овлашћеног пословође 

Не уноси  се податак ако у години за коју се утврђује коначна обавеза 

није било обављања делатности преко овлашћеног пословође. 
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 Када ова пријава добије статус ''Прокњижена'' подноси се друга пореска пријава ППДГ-

1С  за утврђивање аконтационе обавезе пореза за период од 22.02.2017. до 31.12.2017. године. 

Обвезник се не задужује доприносима.  

 Код подношења пореске пријаве ППДГ-1С по основу обављања делатности преко 

овлашћеног пословође омогућен је унос података у део: 1,2,3,4,5,9,11,12,13. 

 Уз пореску пријаву подноси порески биланс ПБ 2 у који уноси исте податке на свим 

позицијама (порески период од – до, добит пословне године и др.) као у пореском билансу  ПБ 2 

који је поднет за утврђивање коначне обавезе и аконтације, која се мења због почетка обављања 

делатности преко овлашћеног пословође (сторнирају се аконтације доприноса за обавезно 

социјално осигурање. 

 У другој пореској пријави ППДГ-1С, између осталог, уноси се:   

1.1 Врста пријаве ознака 1 

1.1а Основ за пријаву ознака 19   
(обављање делатности преко овлашћеног пословође за време 

породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са 

рада ради посебне неге детета) 

1.1б Врста пореске обавезе ознака 5  
(измена аконтације пореске обавезе за текући порески период) 

1.2. Порески период  од – до  22.02.2017. - 31.12.2017. 

1.3 Датум доспелости за 

подношење пореске пријаве 
09.03.2017.   

(22.02.2017 + 15 дана) 

1.4 Датум подношења пријаве 09.03.2017.   

1.5 Измена пријаве   ознака 4  

(измена аконтационе обавезе пореза/доприноса код промене основа 

осигурања, обављања делатности преко овлашћеног пословође и у 

другим случајевима) 

1.5а Ид пријаве  Идентификациони број последње поднете пријаве са статусом 

''Прокњижена'' којом је утврђена аконтација која се мења због почетка 

обављања делатности преко овлашћеног пословође 

3.1 Основ осигурања и период 

осигурања  

ознака 1 (обављање самосталне делатности) 

Период 22.02.2017. - 31.12.2017. 

3.2 Обављање делатности преко 

овлашћеног пословође 

Период 22.02.2017. - 31.12.2017. 

Књижењем ове пријаве: 

- сторнирају се обавеза пореза и доприноса за период од 22.02. 2017. до 31.12.2017. године, 

- формира се задужење обавезе пореза за период од 22.02. 2017. до 31.12.2017. године, а 

обвезник се не задужује доприносима. 

 

Почетак обављања делатности преко овлашћеног пословође у периоду после доспелости рока 

за подношење пријаве за утврђивање коначне обавезе за претходну и аконтација за текућу 

годину  

 

Пример  27 

 

 Предузетник је почео са обављањем делатности 20.05.2016. године и поднео пореску 

пријаву ППДГ-1С  по овом основу за утврђивање аконтационих обавеза за период од 20.05.2016. до 

31.12.2016. године. 

 15.03.2017. године подноси ППДГ-1С за утврђивање коначне обавезе за период од 

20.05.2016. до 31.12.2016.године и аконтација за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године.Уз 

пореску пријаву подноси порески биланс ПБ 2 за период од 20.05.2016. - 31.12.2016.године. 

 Исти предузетник 15.08.2017. године почиње обављање делатности преко овлашћеног 

пословође. У наведеном случају подносе пореску пријаву у којој, између осталог, уноси:  

1.1 Врста пријаве ознака 1 

1.1а Основ за пријаву ознака 19   
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(обављање делатности преко овлашћеног пословође за време 

породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са 

рада ради посебне неге детета) 

1.1б Врста пореске обавезе ознака 5  
(измена аконтације пореске обавезе за текући порески период) 

1.2. Порески период од 15.08.2017. - 31.12.2017. 

1.3 Датум доспелости за 

подношење пореске пријаве 
30.08.2017. 

1.4 Датум подношења пријаве  30.08.2017. 

1.5 Измена пријаве ознака 4 (измена аконтационе обавезе пореза/доприноса код промене 

основа осигурања, обављања делатности преко овлашћеног пословође и 

у другим случајевима) 

1.5а Ид пријаве Ид број последње поднете пријаве са статусом ''Прокњижена'' којом је 

утврђена аконтација која се мења због почетка обављања делатности 

преко овлашћеног пословође  

3.1 Основ осигурања и период 

осигурања 

ознака 1 (обављање самосталне делатности) 

Период 15.08.2017. – 31.12.2017. 

3.2 Обављање делатности преко 

овлашћеног пословође 

Период 15.08.2017. – 31.12.2017. 

 Уз пореску пријаву подноси порески биланс ПБ 2 у који уноси исте податке на свим 

позицијама (порески период од – до, добит пословне године,  губитак пословне године и др.) као у 

пореском билансу  ПБ 2 који је поднет за утврђивање коначне обавезе и аконтације, која се мења 

због почетка обављања делатности. 

Књижењем нове пријаве сторнирају се све пореске обавезе за период од 15.08.2017. до 

31.12.2017 -  порез и доприноси, а обвезник се за исти период задужује са порезом, док се са 

доприносима не задужује. 

 

Почетак обављања делатности преко овлашћеног пословође у периоду после доспелости рока 

за подношење пријаве за утврђивање аконтације за текући порески период  

 

Пример 28 

 

 Предузетник је отпочео обављање самосталне делатности 10.04.2017. године, и поднео 

пореску пријаву ППДГ-1С по том основу, а 15.08.2017. године почетак обављања делатности преко 

овлашћеног пословође. 

Подноси се ППДГ-1С, у којој се, између осталог, уноси: 

1.1 Врста пријаве ознака 1 

1.1а Основ за пријаву ознака 19   
(обављање делатности преко овлашћеног пословође за време 

породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са 

рада ради посебне неге детета) 

1.1б Врста пореске обавезе ознака 5  
(измена аконтације пореске обавезе за текући порески период) 

1.2. Порески период од 15.08.2017. до 31.12.2017. 

1.3 Датум доспелости за 

подношење пореске пријаве 
30.08.2017. 

1.5 Измена пријаве ознака 4 (измена аконтационе обавезе пореза/доприноса код промене 

основа осигурања, обављања делатности преко овлашћеног пословође и 

у другим случајевима) 

1.5а Ид пријаве Ид број последње поднете пријаве са статусом ''Прокњижена'' којом је 

утврђена аконтација која се мења због почетка обављања делатности 

преко овлашћеног пословође  

3.1 Основ осигурања и период 

осигурања 

ознака 1 (обављање самосталне делатности) 

Период 15.08.2017. – 31.12.2017. 

3.2 Обављање делатности преко 

овлашћеног пословође 

Период 15.08.2017. – 31.12.2017. 
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Књижењем нове пријаве сторнирају се све пореске обавезе за период од 15.08.2017. до 31.12.2017 -  

порез и доприноси, а обвезник се за исти период задужује са порезом, док се доприносима не 

задужује. 

 

 

ОЗНАКА 21 - НАСТАВАК ОБАВЉАЊА САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ НАКОН 

ПРЕСТАНКА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ПРЕКО ОВЛАШЋЕНОГ ПОСЛОВОЂЕ 

 

Пример 29 

 

 Предузетник 15.03.2017. године подноси ППДГ-1С за утврђивање коначне обавезе за 2016. 

годину и аконтације за период  од 01.01.2017. до 31.12.2017. године. Уз пореску пријаву подноси 

порески биланс ПБ 2 за период од 01.01.2016. – 31.12.2016.године 

 Исти предузетник 15.08.2017. године почиње обављање делатности преко овлашћеног 

пословође. У наведеном случају подноси пореску пријаву ППДГ-1С за утврђивање аконтационе 

обавезе пореза за период 15.08.2017. до 31.12.2017. године. Обвезник се не задужује доприносима.  

Уз пореску пријаву подноси порески биланс ПБ 2 у који уноси исте податке на свим позицијама 

(порески период од – до, добит пословне године и др.) као у пореском билансу  ПБ 2 који је поднет 

за утврђивање коначне обавезе и аконтације, која се мења због почетка обављања делатности преко 

овлашћеног пословође (сторнирају се аконтације доприноса за обавезно социјално осигурање. 

 11.10.2017. године исти предузетник наставља  обављање самосталне делатности након 

престанка обављања делатности преко овлашћеног пословође. 

У пореским пријавама, између осталог, уноси:  

1.1 Врста пријаве ознака 1 

1.1а Основ за пријаву ознака 21 

(наставак обављања самосталне делатности након престанка обављања 

делатности преко овлашћеног пословође) 

1.1б Врста пореске обавезе ознака 5  
(измена аконтације пореске обавезе за текући порески период) 

1.2. Порески период од-до 11.10.2017. -  31.12.2017. 

1.3 Датум доспелости за 

подношење пореске пријаве 
26.10.2017. 

1.5 Измена пријаве ознака 4 (измена аконтационе обавезе пореза/доприноса код промене 

основа осигурања, обављања делатности преко овлашћеног пословође и 

у другим случајевима) 

1.5а Ид пријаве Ид број последње поднете пријаве са статусом ''Прокњижена'' којом је 

утврђена аконтација која се мења због почетка обављања делатности 

преко овлашћеног пословође 

3.1 Основ осигурања и период 

осигурања 

ознака 1 (обављање самосталне делатности)  

Период 11.10.2017. – 31.12.2017. 

3.2 Обављање делатности преко 

овлашћеног пословође   
Не уписује се  

 Обвезник се од 11.10.2017. до 31.12.2017.  задужује доприносима.  

 Код подношења пореске пријаве ППДГ-1С по основу обављања самосталне делатности 

након престанка обављања делатности преко овлашћеног пословође  омогућен је унос података у 

део: 1,2,3,4,5,9,11,12,13.  

Уз пореску пријаву подноси порески биланс ПБ 2 у који уноси исте податке на свим 

позицијама (порески период од – до, добит пословне године и др.) као у пореском билансу  ПБ 2 

који је поднет за утврђивање коначне обавезе и аконтације, која се мењала  због почетка обављања 

делатности преко овлашћеног пословође. 

 

Утврђивање коначне обавезе за претходни порески период у којем је делатност обављана и 

преко овлашћеног пословође  
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 - 15.03.2017. године обвезник је поднео ППДГ-1С за утврђивање коначне обавезе за 2016. и 

аконтације за 2017, на основу које је утврђена коначна обавеза за претходну и аконтације пореза и 

доприноса за текућу годину 

-  19.05.2017. године почетак обављања делатности преко овлашћеног пословође 

-  11.10.2017. године престанак обављања делатности преко овлашћеног пословође 

- 15.03.2018. године обвезник подноси ППДГ-1С за утврђивање коначне обавезе за 2017. и 

аконтације за 2018. у којој између осталог, уноси: 

 
1.1 Врста пријаве  ознака 1  

1.1а Основ пријаве ознака 1  
(обављање самосталне делатности) 

1.1б Врста пореске обавезе ознака 2 

(коначна пореска обавеза за претходни порески период и аконтације 

за текући порески период) 

1.2 Порески период од – до  01.01.2017. до 31.12.2017. 

1.3 Датум доспелости за подношење 

пореске пријаве 
15.03.2018.  

3.2 Обављање делатности преко 

овлашћеног пословође 

15.08.2017. до 11.10.2017.* 

*Ако је у току године више пута обављана делатност преко овлашћеног пословође потребно је у 

пољу 3.2 појединачно навести периоде од – до обављања делатности преко овлашћеног пословође. 

 

 

ОЗНАКА 20 - ПРОМЕНА ВЛАСНИКА РАДЊЕ 

 

Пример 30 

 

 Дана 28.09.2017. године извршена је промена власника радње (претходни власник уговором 

о поклону преноси радњу новом власнику). 

 Претходни власник подноси пореску пријаву ППДГ-1С за утврђивање коначне обавезе, у 

којој је омогућен унос података у део:1,2,3,4,5,7,8,11,12,13. Уз пријаву подноси порески биланс 

ПБ2, као и друге одговарајуће обрасце за порески период за који се подноси и пореска пријава. 

У поднетој ППДГ-1С се, између осталог, уносе следећи подаци: 

1.1 Врста пријаве ознака 1 

1.1а Основ за пријаву  ознака 20 

(промена власника радње) 

1.1б Врста пореске обавезе ознака 4  
(коначна пореска обавеза за текући порески период) 

1.2. Порески период од-до 01.01.2017. – 27.09.2017.  

(од 01. јануара до датума који претходи датуму промене власника 

радње) 

1.3 Датум доспелости за подношење 

пореске пријаве 
27.10.2017. 

(27.09.2017. + 30 дана) 

3.1 Основ осигурања и период 

осигурања 

ознака 1 (обављање самосталне делатности) 

Период 01.01.2017. – 27.09.2017. 

 

Нови власник подноси ППДГ-1С за утврђивање аконтације пореске обавезе за текући 

порески период, а у поднетој ППДГ-1С се, између осталог, уносе следећи подаци: 

 1.1 Врста пријаве ознака 3 

1.1а Основ за пријаву  ознака 20  
(промена власника радње) 

1.1б Врста пореске обавезе ознака 3  

(аконтација пореске обавезе за текући порески период) 

1.2. Порески период од-до 28.09.2017. – 31.12.2017 

(порески период од: датум почетка обављања делатности од стране 
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новог власника радње и порески период до: 31. децембар године за 

коју се утврђује аконтација пореске обавезе) 

1.3 Датум доспелости за подношење 

пореске пријаве 
13.10.2017. 

(28.09.2017 + 15 дана) 

3.1 Основ осигурања и период 

осигурања 

ознака 1 (обављање самосталне делатности) 

Период: 28.09.2017. – 31.12.2017. 

 

У пореској пријави омогућен је унос података у део:1,2,3,4,5,6,11,12 и 13. 

Уз пореску пријаву се не подноси порески биланс ПБ 2. 
 

ОЗНАКА 22 - ПРОМЕНА СЕДИШТА РАДЊЕ 
 

Предузетник који промени седиште радње дужан је да надлежној организацији за 

регистрацију привредних субјеката поднесе регистрациону пријаву промене података о седишту. 

Код промене седишта радње обвезник не подноси  пореску пријаву ППДГ-1С, већ: 

1) надлежна организација за регистрацију привредних субјеката доставља електронским 

путем Пореској управи податке о промени седишта предузетника; 

2) у систему Пореске управе аутоматски се формира пореска пријава ППДГ-1С, под 

условом да за предузетника који је обављао делатност у претходној години и наставио са 

обављањем исте у текућој години у којој мења седиште, у систему Пореске управе постоји: 

 - прокњижена пријава за утврђивање коначне обавезе за претходну годину и аконтације за 

текућу годину или 

- привремене месечне аконтације из претходне године којима се обвезник задужује до 

момента подношења  пријава за утврђивање коначне обавезе за претходну годину и аконтације за 

текућу годину. 

За пореског обвезника који почиње обављање делатности или наставља обављање 

делатности после прекида обављања делатности у години у којој врши промену седишта, потребно 

је да у систему Пореске управе постоји пореска пријава ППДГ-1С за утврђивање аконтација за 

текућу годину. 

У пријави која се аутоматски формира: 

1.1 Врста пријаве Аутоматски се преузима податак из последње поднете пријаве која 

има статус ''Прокњижена'', на основу које је утврђена аконтација 

пореске обавезе за годину у којој је промењено седиште. 

1.1а Основ за пријаву ознака 22   
(промена седишта радње) 

1.1б Врста пореске обавезе ознака 5  
(измена аконтације пореске обавезе за текући порески период). 

1.2. Порески период  ОД: датум промене седишта радње уписан у регистар привредних 

субјеката код надлежног органа у години за коју се утврђује порез 

ДО: 31. децембар године за коју се утврђује порез 

1.5а Ид пријаве  Ид последње поднете и прокњижене пријаве  

У делу пријаве која се односи на податке о седишту пореског обвезника уписују се подаци 

о новом седишту.  

Остали подаци се преузимају из пријаве на основу које је утврђено задужење пореског 

обвезника, а обвезнику  остаје идентично задужење из последње поднете и прокњижене пореске 

пријаве ППДГ-1С.  

На дан промене седишта пореском обвезнику се врши промена структуре БОП за уплату 

месечних аконтација за текући период које доспевају након датума промене седишта. На тај начин 

се омогућава аутоматско књижење пореских обавеза према новом седишту пореског обвезника. 

У Обавештењу о поднетој пријави основ 22 која је аутоматски генерисана се налази 

информација о БОП-у на који ће се вршити задужење и плаћање пореских обавеза које доспевају 

од момента регистрације промене седишта. 
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Ако порески обвезник има преплату на ''старом'' БОП-у може поднети захтев за 

прекњижавање или повраћај средстава, а ако има дуг исти је дужан да измири уплатом дугованог 

износа на ''стари'' БОП. У противном покреће се поступак принудне наплате. 

 

Пример 31 

 

Поднета ППДГ-1С за утврђивање коначне обавезе за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. и 

аконтација за 2017. годину. Обвезник има седиште на Новом Београду (013).  

Дана 15.09.2017. године обвезник мења седиште са општине Нови Београд на општину 

Сурчин (124). 

Промена структуре БОП-а врши се тако што се у БОП-у који је додељен пореској пријави 

поднетој пре измене седишта мења контролни број (КК)  и шифра општине (ШОП), док се осталих 

14 цифара не мења. 

Седиште радње пре промене седишта Шифра општине БОП 

Нови Београд 013 2201390000000083947 

Седиште радње после промене седишта Шифра општине БОП 

Сурчин 124 2712490000000083947 

Све месечне аконтације  доспеле и неплаћене до датума промене седишта радње плаћају се 

на БОП који је био додељен пре промене седишта радње: 2201390000000083947.  

На БОП који је додељен након промене седишта радње (2712490000000083947) врши се 

уплата:  

- месечних аконтација пореских обавеза које доспевају након датума промене седишта до 

краја текуће године (месечне аконтације за 2017. годину које доспевају након 15.09.2017.). 

- коначне обавезе за претходну годину (коначна обавеза за 2017. годину, која доспева 

најкасније до 15.03.2018. године). 

Порески обвезник најкасније до 15.03.2018. године подноси ППДГ-1С за утврђивање 

коначне обавезе пореза за период 01.01.2017.-31.12.2017. године (у којој је 15.09.2017. године 

дошло до промене седишта радње) и аконтација за 2018. годину.  

 

 

УПЛАТНИ РАЧУНИ: 

 
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно 

оствареном приходу самоопорезивањем 
840- 711123843- 39 

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање самоопорезивањем, за лица 

која у складу са законом, самостално обављају привредну или другу делатност 
840- 721342843- 83 

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање самоопорезивањем лица која се 

баве пољопривредмом (пољопривредник, члан домаћинства пољопривредника 

и мешовитог домаћинства, носилац или члан регистрованог пољопривредног 

газдинства). 

840- 721341843- 76 

Допринос за здравствено осигурање лица која самостално обављају делатност 

као основно занимање, а порез плаћају самоопорезивањем 
840- 721351843- 49 

Допринос за осигурање за случај незапослености самоопорезивањем лица која 

самостално обављају делатност 
840- 721361843- 22 

 

 

Београд,   01.11.2017. године 

 

 

 

ПОРЕСКА УПРАВА 

 

 


