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НАМЕНА, ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И  

САДРЖАЈ УПУТСТВА 
 

 

 Ово корисничко упутство намењено је исплатиоцима прихода на које се порез и 

доприноси плаћају по одбитку (у даљем тексту: порез по одбитку) и за које се Пореској 

управи подноси појединачна пореска пријава за порезе по одбитку (у даљем тексту: 

појединачна пореска пријава). 

Исплатилац прихода je одредбом члана 12. став 3. тачка 2) Закона о пореском 

поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“ бр.80/02,...,108/13, у даљем 

тексту: ЗПППА) дефинисан као други порески дужник, односно порески платац који је 

дужан да обрачуна и по одбитку плати прописани порез на тај приход, у име и за рачун 

пореског обвезника, на одговарајући уплатни рачун. 

Приходи физичких лица на које се утврђује и плаћа порез по одбитку могу се 

груписати на:  

- приходе из радног односа у које спадају зарада, односно плата (у даљем 

тексту: зарада), уговорена накнада за привремене и повремене послове и 

накнада зараде. 

- приходе ван радног односа у које спадају: приходи од ауторских и сродних 

права и права индустријске својине, приходи од капитала, приходи од давања 

у закуп покретних ствари, добици од игара на срећу, приходи од осигурања 

лица, приходи спортиста и спортских стручњака, као и остали приходи.  

Под зарадом се подразумевају сви приходи који се у складу са Законом о порезу 

на доходак грађана (''Сл. гласник РС'' бр, 24/01,...,108/13 - у даљем тексту: Закон) 

сматрају зарадом. Под зарадом, накнадом зараде и уговореном накнадом за привремене 

и повремене послове увек се сматра износ који садржи порез утврђен у складу са 

Законом и доприносе за обавезно социјално осигурање који се у складу са Законом о 

доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“ бр. 84/04, ..., 108/13, у 

даљем тексту: Закон о доприносима) плаћају из зараде (на терет запосленог).  

За приходе ван радног односа, поред врсте прихода, од кључног значаја за 

опредељивање начина опорезивања и плаћања доприноса је и резидентност примаоца 

прихода. Ако је прималац прихода резидент Републике Србије, начин опорезивања и 

плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање опредељен је шифром врсте 

прихода.  

Ако је прималaц прихода нерезидент, начин опорезивања и плаћања доприноса 

за обавезнo социјално осигурање зависи од тога да ли Република Србија са земљом 

резидентства примаоца прихода има закључен уговор о избегавању двоструког 

опорезивања (у даљем тексту: УИДО), односно уговор којим се уређују питања 

социјалног осигурања (у даљем текту: УУСО).  

Ако је прималац прихода резидент државе са којом Република Србија има 

закључен УИДО приходи које остварује у Републици Србији опорезују се у складу са 

УИДО. Ако је прималaц прихода резидент државе са којом Република Србија има 

УУСО примењују се одредбе о доприносима како је уређено у УУСО. Да би прималац 

прихода стекао право да се примењује УИДО, односно УУСО потребно је да пре 

исплате прихода, исплатиоцу прихода достави доказе о резидентству на начин 

прописан УИДО, односно УУСО. Ако је прималац прихода резидент државе са којим 

Република Србија нема закључен УИДО, односно УУСО, или не обезбеди одговарајуће 

доказе о резидентству пре исплате прихода, на његов приход обрачунавају се порез и 

доприноси као за резидента. 
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Ако је прималац прихода нерезидент – пензионер допринос за ПИО се плаћа без 

обзира на државу резидентства за приходе за које је прописано плаћање овог доприноса 

за резиденте, док се допринос за ЗДР плаћа само у случају да са државом резидентства 

Република Србија нема закључен УУСО.  

За приходе из радног односа које оствари запослени (физичко лице које је у 

радном односу код послодавца) исплатилац прихода је послодавац, који у складу са 

чланом 5. Закона о раду (''Сл. гласник РС'', бр.24/05...32/13) може бити домаће, односно 

страно правно или физичко лице које запошљава, односно радно ангажује једно или 

више лица. Дакле, за приходе из радног односа, исплатилац прихода, односно порески 

платац може бити домаће или страно: правно лице, предузетник или физичко лице.  

За приходе ван радног односа физичког лица исплатилац прихода може бити 

правно лице или предузетник.  

Појединачну пореску пријаву исплатилац прихода (порески обвезник или 

порески платац) на које се плаћа порез по одбитку (у даљем тексту: исплатилац 

прихода) подноси пре исплате прихода.  

Банке које исплаћују, односно приписују камату својим штедишама – физичким 

лицима, су изузетак од овог правила, јер због посебних правила прописаних за 

банкарско пословање која морају да поштују могу бити у обавези да камату исплате пре 

него што су у могућности да поднесу појединачну пореску пријаву. У овим 

случајевима, обавеза банке је: 

- да обрачуна и плати порез по одбитку у моменту исплате камате, укључујући и 

приписивање камате, односно да плати обрачунати порез најкасније првог наредног 

дана када ради платни промет ако у моменту исплате камате, укључујући и 

приписивање камате, платни промет није радио 

- да појединачну пореску пријаву поднесе истог дана када је исплатила камату. 

Поред банака, право да пореску пријаву поднесу по исплати прихода имају и 

исплатиоци прихода који физичким лицима врше исплате у готовини за откуп добра 

(пољопривредних и других производа) и то у моменту преузимања ових добара, а у 

складу са Правилником о о начину утврђивања, плаћања и подношења пореске пријаве 

за порез по одбитку на друге приходе физичких лица по основу продаје добара када се 

исплата прихода врши у готовом новцу у моменту предаје добара („Сл. гласник РС“, 

бр. 118/2013). У овом случају појединачна пореска пријава предаје се најкасније првог 

наредног дана од дана исплате прихода и предаје добара када ради платни промет.  

Исплатилац прихода дужан је да за сваког обвезника и за сваки појединачно 

исплаћени приход обустави и уплати порез по одбитку на прописани рачун у складу са 

прописима који важе на дан исплате прихода.  

Ако су се од датума подношења појединачне пореске пријаве до датума исплате 

прихода ови прописи променили, исплатилац прихода дужан је да поднесе измењену 

појединачну пореску пријаву. Ову обавезу исплатилац прихода може извршити и пре и 

после исплате прихода на које се плаћа порез по одбитку.  

На пример, исплатилац прихода је 10. 04. 2014. године поднео појединачну 

пореску пријаву у којој је исказао пореску стопу од 10%, а као датум плаћања навео 

30.04.2014. године. Ако се након подношења појединачне пореске пријаве, а пре 

плаћања прихода, промени стопа пореза, исплатилац прихода треба да поднесе 

измењену појединачну пореску пријаву и порез обрачуна по стопи која је важећа на дан 

плаћања прихода. Ако је пореска стопа повећана, исплатилац прихода обавезан је да 

поднесе измењену пријаву. Ако је пореска стопа смањена, исплатилац прихода има 

право да поднесе измењену пријаву. Или, други пример, исплатилац прихода је 

31.01.2014. године поднео општу пријаву за исплату зарада и определио датум плаћања 

05.02.2014. године. Након подношења појединачне пореске пријаве, а пре исплате 
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прихода, измењен је неопорезиви износ из члана 15а став 2. Закона. Исплатилац 

прихода треба да поднесе измењену појединачну пореску пријаву у којој ће обрачун 

обавеза ускладити са променом неопорезивог износа. Као и у претодном примеру, ако 

је износ пореског ослобођења смањен, исплатилац прихода обавезан је да поднесе 

измењену пријаву, а ако је повећан исплатилац прихода има право да поднесе 

измењену пријаву. У оба случаја, у измењеној пореској пријави користи се износ 

пореског ослобођења који важи у моменту настанка обавезе, односно у моменту 

исплате прихода на који се обрачунава и плаћа порез по одбитку. Ово је у складу са 

одредбом члана 2. став 3. Правилника о начину и поступку обрачунавања пореза на 

зараде у случају умањења пореске основице ("Сл. гласник РС", број 115/13) која, 

између осталог, прописује да се износ зараде код послодавца, односно накнаде зараде 

код другог исплатиоца умањује за неопорезиви износ који важи у моменту исплате 

зараде, односно накнаде зараде. 

Посебан случај јавља се када послодавац исплаћује зараду у деловима, а делови 

се исплаћују у различитим месецима (нпр. први део исплаћује половином месеца за тај 

месец, а други део, односно коначни обрачун половином наредног месеца). Тада се 

може десити да најнижа, односно највиша месечна основица доприноса примењене у 

обрачуну првог и другог (коначног) дела зараде не буду једнаке. Ако дође до повећања 

најниже, односно највише месечне основице доприноса, за све запослене на чије зараде, 

односно накнаде зарада се ове граничне основице примењују, у пријави која се подноси 

за коначну исплату зараде потребно је извршити обрачун износа доприноса који је 

потребно доплатити. Ако дође до смањивања најниже, односно највише основице 

доприноса у пријави која се подноси за коначну исплату зараде исказује се нула (0) као 

обавеза за доприносе, а исплатилац прихода има право да поднесе захтев за поврат 

више плаћеног доприноса у складу са одредбама ЗПППА. 

Начин и поступак подношења и евидентирања, садржина појединачне пореске 

пријаве за исплате прихода физичким лицима уређен је Правилником о пореској 

пријави за порез по одбитку (''Сл. гласник РС'', бр. 74/13 и 118/13 - у даљем тексту: 

Правилник). Овим Правилником уређено је да се појединачна пореска пријава подноси 

на образцу ППП-ПД. Додатно, у случају исплате физичким лицима за предата добара 

када се исплата прихода врши у готовом новцу у моменту предаје добара, подношење 

појединачне пореске пријаве на образцу ППП-ПД уређено је Правилником о начину 

утврђивања, плаћања и подношења пореске пријаве пореске пријаве за порез по 

одбитку на друге приходе физичких лица по основу продаје добара када се исплата 

прихода врши у готовом новцу у моменту предаје добара (''Сл. гласник РС'', бр.118/13). 

 Ово упутство састоји се из три дела.  

У првом делу дато је објашњење врста, начина попуњавања и подношења 

појединачне пореске пријаве на обрасцу ППП-ПД, обавеза банке као посредника у 

платном промету, као и када се подноси појединачна пореска пријава по службеној 

дужности. 

Други и трећи део садрже описе ознака врсти прихода из и ван радног односа 

који објашњавају обрачун пореза и доприноса за сваку ознаку врсте прихода, као и 

примере попуњавања података у образац ППП ПД у пољима 3.6 – 3.17 

Коначно, у прилогу овог упутства дат је и преглед висина стопе пореза на 

зараде, стопа доприноса и неопорезивих износа важећих у периоду од 1. јануара 2008. 

године до 31. децембра 2013. године. 
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ДЕО ПРВИ 
 

ВРСТЕ, НАЧИН ПОПУЊАВАЊА И ПОДНОШЕЊА 

ПОЈЕДИНАЧНЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ 
 

 

1. Врсте појединачне пореске пријаве 

 

Врсте појединачне пореске пријаве (у даљем тексту: пријава) су:  

1. општа пријава 

2. пријава по службеној дужности 

3. пријава по члану 182б ЗПППА 

4. пријава по налазу контроле 

5. пријава по одлуци суда 

Општа пријава је пријава која се подноси пре сваке исплате прихода на који се 

обрачунавају и плаћају: 

1) порез по одбитку, за исплате прихода од 01.03.2014. године па надаље, и  

2) доприноси за обавезно социјално осигурање, када се ти доприноси плаћају без 

исплате зараде, који доспевају за плаћање од 31.03.2014. године па надаље. 

Као што је већ речено, изузетак од правила да се пријава подноси пре исплате 

прихода јавља се када банка исплаћује, односно приписује камату својим штедишама – 

физичким лицима, као и у случају плаћања прихода физичким лицима за предата 

добара када се исплата врши у готовом новцу у моменту предаје тих добара. 

Ако исплатилац прихода у одређеном обрачунском периоду исплаћује зараду у 

деловима (нпр: исплата првог дела зараде за обрачунски период, исплата коначног дела 

зараде за обрачунски период), општу пријаву подноси за сваки део зараде, при чему у 

пријави исказује податке о бруто приходу, основици, обрачунатом порезу и 

доприносима само за тај део зараде, дакле не кумулира податке који се односе на раније 

исплаћене делове зараде за одређени обрачунски период. 

Исплатилац прихода није ограничен бројем пријава које подноси за одређени 

обрачунски период. Другим речима, исплатилац прихода за истог запосленог, за исти 

обрачунски период, може поднети више појединачних пореских пријава за исплату 

зараде, више пријава за исплату накнаде зараде, за исплату прихода ван радног односа 

и сл. Такође, исплатилац прихода може у једној појединачној пореској пријави исказати 

и зараде за све своје запослене и приходе ван радног односа за сва лица које намерава 

да исплати истог датума, а може да приходе које намерава да исплати истог датума 

искаже у више појединачних пријава ако му више одговара да их групише по врстама 

прихода, односно примаоца прихода.  

Пријава по службеној дужности је пријава коју подноси Пореска управа 

уместо исплатиоца прихода – послодавца ако он пропусти да је поднесе у року 

прописаном законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање (до 

последњег дана у текућем месецу за претходни месец). Ова пријава је по свим својим 

особинама општа пријава, али је посебно означена због тога што је подноси Пореска 

управа уместо исплатиоца прихода који је пропустио да то учини и тиме прекршио 

пореске прописе.  

Пореска пријава по члану 182б ЗПППА је пријава коју подноси исплатилац 

прихода који самопријављује дуговани износ пореза увећан за обрачунату камату, а за 

који није поднео пореску пријаву. Ова пријава се може поднети: 

- за порезе по одбитку који су доспели за плаћање до 28. 02. 2014. године за које 

нису поднете прописане пореске пријаве и  
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- за порезе по одбитку који су доспели за плаћање од 01.03.2014. године па 

надаље, а за које у прописаном року нису поднете пореске пријаве.  

Пореска пријава по члану 182б ЗПППА подноси се за сваки датум на који је 

извршена исплата прихода на који се плаћа порез по одбитку, а за коју није поднета 

пореска пријава. 

Пријава по налазу контроле је пријава коју подноси исплатилац прихода код 

којег је у поступку пореске контроле утврђено да није применио, или није правилно 

применио прописе приликом утврђивања пореза по одбитку, па му се решењем налаже 

подношење пријаве посебно за сваки датум исплате прихода на које се плаћају порези 

по одбитку за које је решењем утврђена обавеза. 

Пријава по одлуци суда је пријава коју подноси исплатилац прихода за приходе 

физичким лицима који се исплаћују на основу правоснажне судске пресуде. Пријава се 

подноси за сваки обрачунски период за који је наложена исплата прихода на који се 

обрачунавају порез и доприноси по одбитку. 

 

 

2. Начин попуњавања обрасца ППП-ПД  

 

Образац ППП-ПД се састоји од три дела, и то: 

1. Подаци о пријави 

2. Подаци о послодавцу/исплатиоцу прихода  

3. Подаци о приходима/физичким лицима и врстама прихода 

 

2.1. Подаци о пријави 

 

Подаци који се уписују у образац ППП-ПД, део 1 - Подаци о пријави,обухватају 

следећа поља:  

1.1 - Врста пријаве  

1.2 - обрачунски период 

1.3 - Датум настанка пореске обавезе 

1.4 - Датум плаћања 

1.5 - Измена пријаве  

1.5а - Идентификациони број пријаве 

1.6 - По налазу контроле/одлуци суда 

1.6а - Основ 

1.7 - Најнижа основица доприноса 

 

У поље 1.1 - Врста пријаве уписује се једна од ознака врсте пријаве и то: 

Врста пријаве Ознака 

Општа пријава 1 

Пријава по службеној дужности 2 

Пријава по члану 182б ЗПППА 3 

Пријава по налазу контроле 4 

Пријава по одлуци суда  5 

 

Поље 1.2 - обрачунски период, попуњава се ако пореска пријава садржи 

податке о: 

- зарадама, односно накнадама зарада, 

- доприносима за обавезно социјално осигурање, који се исплаћују без исплате 

зараде,  



7 

- приходима ван радног односа на које се плаћају и прописани доприноси за 

обавезно социјално осигурање.  

Код исплате зараде, односно накнаде зараде, као и доприноса који се плаћају на 

најнижу месечну основицу доприноса без исплате зараде, уписује се месец и година за 

који се врши исплата ових прихода. Код исплате прихода ван радног односа на који се 

плаћају доприноси, у ово поље се уписује месец и година планираног датума плаћања. 

Ако се исплаћује коначна зарада, односно коначна накнада зараде, поред месеца 

и године који означавају обрачунски период уписује се и ознака ''К''. 

На пример, ако се пријава подноси за исплату коначног износа зараде за април 

2014. године у ово поље се уноси: 04 2014 К, независно од тога да ли се поред зараде 

пријављује и исплата прихода ван радног односа. 

За исти обрачунски период исплатилац прихода може поднети више 

појединачних пореских пријава са ознаком ''К''. На пример, исплатилац прихода 

подноси појединачну пореску пријаву са ознаком ''К'' за коначну исплату зараде за 

запослене који су цео обрачунски период радили, а другу појединачну пореску пријаву 

са ознаком ''К'' за коначну исплату зараде за запослене који су у обрачунском периоду 

били на боловању преко 30 дана. 

Ако се после исплате зараде или накнаде зараде за коју је поднета појединачна 

пореска пријава са ознаком ''К'', у истом обрачунском периоду врши исплата бонуса, 

регреса или другог прихода који није непосредно везан за време проведено на раду код 

исплатиоца прихода, исплатилац прихода подноси појединачну пореску пријаву, у којој 

у пољу 1.2 може уписати исти обрачунски период за који је претходно поднео пријаву 

са ознаком ''К'', али у новој пријави за исти обрачунски период не исказује податке у 

пољима 3.7 – Број дана, 3.8 – Број сати и 3.8а – Фонд сати. 

 

Поље 1.3 - Датум настанка пореске обавезе, попуњава се када су приходи на 

које се плаћа порез по одбитку доспели пре подношења пријаве. То значи да се ово 

поље попуњава: 

- у пријави по службеној дужности када се као датум настанка пореске обавезе 

наводи последњи дан у месецу који следи месецу у којем није исплаћена зарада; 

- у пријави по члану 182б ЗПППА и пријави по налазу контроле, када се као 

датум настанка пореске обавезе наводи датум исплате прихода на који се плаћа порез 

по одбитку.  

На пример, ако је зарада исплаћена 02. децембра 2013. године, а обвезник у мају 

2014. године поднесе пријаву по члану 182б ЗПППА као датум настанка пореске 

обавезе наводи се 02.12.2013. 

Ово поље се не попуњава у општој пријави, као ни у пријави по одлуци суда јер 

се обе ове пријаве подносе пре исплате прихода.  

 

Поље 1.4 - Датум плаћања се попуњава код свих врста појединачних пореских 

пријава, осим код пореске пријаве по службеној дужности. 

У ово поље уноси се датум када је планирана исплата прихода у случају 

подношења опште пријаве, односно измирење настале обавезе у случајевима 

подношења пријаве по члану 182б ЗПППА, пријаве по налазу контроле и пријаве по 

одлуци суда. Исплатилац прихода може исказани износ пореске обавезе уплатити у 

целости или у деловима и пре наведеног датума плаћања, а најкасније на наведени дан 

плаћања. Први следећи дан од наведеног дана плаћања Пореска управа обрачунава 

камате на неплаћени део исказане пореске обавезе по конкретној пореској пријави. 

Са становишта пореских прописа, исплатилац прихода може прво платити 

исказану обавезу за порез по одбитку, а затим исплатити приходе примаоцима прихода, 
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а ако је порез по одбитку плаћен најкасније на исказани датум плаћања, не постоји 

обавеза плаћања камате. 

Ако, међутим, исплатилац прихода исплати нето приходе исказане у пореској 

пријави ранијег дана него што је платио припадајући порез по одбитку, исплатом нето 

прихода настала је пореска обавеза независно од тога да ли је обавеза за порез по 

одбитку плаћена пре или на датум плаћања наведен у тој пријави. У овом случају, 

исплатилац прихода дужан је да поднесе измењену пореску пријаву у којој ће као датум 

настанка пореске обавезе навести дан плаћања нето прихода, обрачунати камату од 

дана плаћања нето прихода до дана који је у измењеној пореској пријави опредељен као 

датум плаћања.  

Датум плаћања исказан у појединачној пореској пријави, која се у смислу члана 

41. став 6. ЗПППА сматра поднетом, исплатилац прихода може мењати подношењем 

измењене појединачне пореске пријаве, све до датума исказаног у пољу 1.4 - Датум 

плаћања у првобитно поднетој пореској пријави. На пример, ако је у првобитно 

поднетој пореској пријави у пољу 1.4 - Датум плаћања наведен 20.01.2014. године, 

порески обвезник све до 19.01.2014. године може поднети измењену појединачну 

пореску пријаву, којом ће променити датум плаћања наводећи било који други 

планирани дан. 

Изузетно, Банка као исплатилац прихода од капитала по основу камате, у општој 

пријави у којој исказује приходе само по овом основу, у поље 1.4 - Датум плаћања 

уписује датум плаћања припадајућих пореза по одбитку, који најкасније може бити 

први радни дан када ради платни промет, ако у моменту исплате камате, односно 

приписивања камате платни промет није радио. 

 

Поље 1.5 - Измена пријаве попуњава се ако се подноси пријава којом се мења 

првобитно поднета пријаве, када се у ово поље уноси једна од следећих ознака: 

 

Врста измене Ознака 

Измењена појединачна пореска пријава у складу са чланом 40. ЗПППА 1 

Измена појединачне пореске пријаве по налазу контроле 2 

Измена појединачне пореске пријаве по одлуци суда 3 

 

Поље 1.5а - Идентификациони број пријаве 

У ово поље се увек уписује идентификациони број пријаве која се мења. 

 

Поље 1.6 - По налазу контроле/одлуци суда 

У ово поље се уписује: 

- број решења пореске контроле, ако је у пољу 1.1 - врста пријаве наведена 

ознака 4 и/или у пољу 1.5 – измена пријаве наведена ознака 2; 

- број одлуке суда, ако је у пољу 1.1 - врста пријаве наведена ознака 5 и/или у 

пољу 1.5 – измена пријаве наведена ознака 3. 

У осталим случајевима ово поље се не попуњава. 

 

Поље 1.6а - Основ - ознака решења 

Ово поље се попуњава само када су донета решења у поступку по жалби/тужби 

и то на следећи начин:  

- када је решење донето у поступку по жалби у првом степену наводи се 

ознака 1; 

- када је решење донето у поступку по жалби у другом степену – ознака 2; 

- када је решење донето на основу одлуке Управног суда – ознака 3. 
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Објашњење начина попуњавања поља од 1.1. до 1.6а  

у случају измене пријаве 

 

Измењена појединачна пореска пријава у складу са чланом 40. 

ЗПППА (ознака 1) 

Када се подноси измењена пријава одговарајућа поља се попуњавају 

како следи. 

У поље 1.1 Врста пријаве - уписује се ознака и то: 

- ознака 1 - када се измењеном мења општа пријава 

- ознака 2 - када се мења појединачна пореска пријава поднета по 

службеној дужности  

- ознака 3 - када се мења појединачна пореска пријава по члану 182б 

ЗПППА  

У поље 1.5 - Измена пријаве - упусује се ознака 1 - Измењена 

појединачна пореска пријава у складу са чланом 40 ЗПППА. 

У поље 1.5а Идентификациони број пријаве - наводи се 

идентификациони број пријаве која се мења.  

Поље 1.6 - по налазу контроле/одлуци суда и поље 1.6а - основ се 

не попуњавају. 

У поље 2.2 - Порески идентификациони број (ПИБ или ЈМБГ) у 

измењеној пореској пријави се уписује ПИБ или ЈМБГ из пореске пријаве 

која се мења.  

Сви остали подаци које садржи првобитно поднета пореска пријава 

могу бити промењени, с тим што се у измењеној пријави не могу наводити 

примаоци прихода који нису били наведени у пријави која се мења. 

Само у измењеној пореској пријави којом се мења пријава по 

службеној дужности, може се променити сваки податак о примаоцима 

прихода из пријаве која се мења, тако да се у измењеној пријави могу 

исказати обавезе по основу доприноса за примаоце прихода који нису били 

наведени у пријави која се мења, као и изоставити примаоци прихода за које 

не постоји обавеза обрачунавања и плаћања доприноса на најнижу месечну 

основицу доприноса, а исти су били наведени у пријави по службеој 

дужности која се мења.  

На пример, ако су у појединачној пореској пријави по службеној 

дужности за запослено лице ''А'' обрачунати доприноси на најнижу месечну 

основицу за цео обрачунски месец, а запослени ''А'' у том обрачунском 

периоду није више био у радном односу код исплатиоца прихода, у 

измењеној пријави исплатилац прихода неће наводити запосленог ''А''. Или, 

ако су у пријави по службеној дужности за запослено лице ''Б'' обрачунати 

доприноси на најнижу месечну основицу за цео обрачунски месец, а 

запослени ''Б'' је 20. у месецу прекинуо радни однос код исплатиоца прихода, 

у измењеној пријави исплатилац прихода ће навести запосленог ''Б'', али ће 

изменити податке који се односе на број дана, сати, основицу доприноса и 

износе обрачунатих доприноса за ПИО, здравство и незапосленост. 

Ако се у складу са законом, пријава по службеној дужности мења 

други пут, сви подаци које садржи први пут измењена пријава могу бити 

промењени, осим што се се у други пут измењеној пријави не могу наводити 

примаоци прихода који нису били наведени у први пут измењеној пријави.  
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Обавезе настале по основу измењене пореске пријаве се плаћају по 

истом броју одобрења за плаћање који је додељен првобитно поднетој 

пријави. 

 

Измена појединачне пореске пријаве по налазу контроле (ознака 2) 

Измена пореске пријаве по налазу контроле не сматра се измењеном 

пореском пријавом у смислу члана 40. ЗПППА, већ се подноси у случају у 

којем је исплатилац прихода поднео пореску пријаву за плаћање пореза по 

одбитку, али је Пореска управа у поступку пореске контроле утврдила да 

није применио или није правилно применио прописе приликом утврђивања 

пореза по одбитку, када решењем налаже подношење пријаве којом се мења 

првобитно поднета пореска пријава и отклањају утврђене неправилности. 

Када се мења пореска пријава по налазу контроле одговарајућа поља 

се попуњавају како следи. 

У поље 1.1 - Врста пријаве - уписује се врста пријаве која се мења по 

налогу из решења донетог у поступку контроле. 

 У поље 1.5 - Измена пријаве - уписује се ознака 2. 

 У поље 1.5а - Идентификациони број пријаве - уписује се 

идентификациони број пријаве коју мења овом пријавом. 

 У поље 1.6 - По налазу контроле/одлуци суда уписује се број 

решења Пореске управе. 

 У поље 1.6а - Основ - уписује се једна од следећих ознака:  

- ознака 1 - када је решење донето у поступку по жалби у првом 

степену; 

- ознака 2 - када је решење донето у поступку по жалби у другом 

степену; 

- ознака 3 - када је решење донето на основу одлуке Управног суда. 

Подаци који се уносе у остала поља пријаве која се мења по налазу 

контроле, као и начин њиховог попуњавања врши се као код измењене 

појединачне пореске пријаве (ознака 1). 

 

Измена појединачне пореске пријаве по одлуци суда (ознака 3) 

Измена појединачне пореске пријаве по одлуци суда се не сматра 

измењеном пореском пријавом у смислу члана 40 ЗПППА, већ се подноси у 

случају у којем се поднета пријава мења на основу правоснажне судске 

одлуке донете у у парничном или другом судском поступку (осим управном) 

којом се мења неки од података садржаних у поднетој пријави.  

Када се по одлуци суда мења пореска пријава одговарајућа поља 

попуњавају се како следи. 

У поље 1.1 - Врста пријаве уписује се врста пријаве која се мења по 

правоснажној судској одлуци. 

У поље 1.5 - Измена пријаве уписује се ознака 3. 

У поље 1.5а - Идентификациони број пријаве уписује се број 

пријаве која се мења. 

У поље 1.6 - По налазу контроле/одлуци суда уписује се број судске 

одлуке. 

Поље 1.6а основ – не попуњава се. 

Подаци који се уносе у остала поља пријаве која се мења по одлуци 

суда, као и начин њиховог попуњавања врши се као код измењене 

појединачне пореске пријаве (ознака 1). 
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Додатне напомене 

Исплатилац прихода који је за одређени обрачунски период поднео 

појединачну пореску пријаву за исплату дела зараде и/или накнаде зараде, а 

потом код подношења пореске пријаве за коначан обрачун зараде и/или 

накнаде зараде за исти обрачунски период, утврдио да је у пријави за 

исплату дела зараде и/или накнаде зараде омашком изоставио неког од 

запослених, не подноси измењену пореску пријаву, већ подноси нову општу 

пријаву у којој исказује податке о заради и/или накнади зараде коју је тај 

запослени остварио у обрачунском периоду, под условом да му зарада и/или 

накнада зараде нису исплаћени. 

Ако је исплата зараде и/или накнаде зараде извршена, без подношења 

пореске пријаве, исплатилац прихода подноси пореску пријаву у складу са 

чланом 182б ЗПППА (врста пријаве – ознака 3). 

Ако је за обрачунски период поднета појединачна пореска пријава, а 

код исплате коначног дела зараде за исти обрачунски период се испостави 

да је за одређене примаоце прихода исплата дела зараде и/или накнаде 

зараде била коначна исплата (нпр: запослени у току обрачунског периода 

престао да ради код исплатиоца, или је провео на раду краће време од месец 

дана у том обрачунском периоду, и исплата првог дела у целости покрива 

обавезу послодавца према том запосленом за обрачунски период) 

исплатилац прихода: 

 не подноси измењену пореску пријаву, ако су у пријави за исплату дела 

зараде и/или накнаде зараде уписани подаци у поља 3.7 – Број дана, 3.8 – 

Број сати и 3.8а – Фонд сати, нити за тог запосленог подноси пореску 

пријаву за исплату коначног дела зараде и/или накнаде зараде. 

 ако у пријави за исплату дела зараде и/или накнаде зараде нису уписани 

подаци у поља 3.7 – Број дана, 3.8 – Број сати и 3.8а – Фонд сати, 

подноси се измењена пореска пријава, којом се мења првобитно поднета. 

У измењеној пореској пријави се за тог запосленог уписују подаци у 

поља 3.7 – Број дана, 3.8 – Број сати и 3.8а – Фонд сати, а могу се мењати 

и други подаци исказани у првобитно поднетој пореској пријави, док се 

подаци уписани у првобитно поднетој пореској пријави који се не 

мењају, само поново уписују у измењену пореску пријаву.  

 
 

 Поље 1.7 - Најнижа основица доприноса  

У ово поље уписује се број прималаца зараде наведених у пријави за које је 

послодавац обрачунао доприносе за обавезно социјално осигурање на најнижу законом 

прописану основицу. 

Ако ни једном примаоцу зараде наведеном у пријави нису обрачунати 

доприноси на најнижу месечну основицу доприноса у поље 1.7 уписује се 0 (нула). 

 

 

2.2. Подаци о послодавцу/исплатиоцу прихода 

 

У делу 2. обрасца ППП-ПД – попуњавају се подаци који се односе на 

послодавца/исплатиоца прихода и то: 

2.1 - Тип исплатиоца 

2.2 - Порески идентификациони број 
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2.3 - Број запослених  

2.4 - ЈМБГ подносиоца појединачне пријаве 

2.5 - Матични број 

2.6 - Назив/презиме и име 

2.7 - Седиште/пребивалиште 

2.8 - Телефон контакт особе 

2.9 - Улица и број 

2.10 - Електронска пошта 

 

У поље 2.1 - Тип исплатиоца - уписује се ознака типа исплатиоца, према доњој 

табели: 

Тип исплатиоца Ознака 

Правно лице које се не финасира из буџета 1 

Правно лице које се финансира из буџета 2 

Представништво, односно огранак правног лица 3 

Предузетник 4 

Физичко лице 5 

Војска Републике Србије 6 

Носилац пољопривредног газдинства 7 

 

У поље 2.2 - Порески идентификациони број - исплатилац прихода ознаке 1, 2, 

3, 4 и 6 уписује ПИБ, исплатилац прихода ознаке 5 и 7 уписује ЈМБГ. 

 

У пољу 2.3 - Број запослених – уписује се број запослених код послодавца на 

послењи дан обрачунског периода за који се подноси пријава за коначну исплату 

зараде, без обзира да ли се у њој наводе подаци о исплати коначне зараде за све 

запослене и да ли у њој има и података о исплатама прихода који нису зарада.  

Под запосленим лицем се сматра лице које је са послодавцем закључило уговор 

о раду на основу којег је засновало радни однос на одређено или неодређено време. 

Примаоци уговорене накнаде од обављања привремених или повремених послова на 

основу закљученог уговора, као и примаоци прихода ван радног односа се не уписују у 

укупан број запослених у пољу 2.3. У укупан број запослених се не рачунају ни 

запослени којима стаж осигурања мирује (нпр. лице на неплаћеном одсуству због 

боравка у иностранству са супружником, лице упућено код другог послодавца ради 

обављања одређених послова у одређеном временском периоду и др.). 

 

У поље 2.4 - ЈМБГ подносиоца појединачне пријаве уписује се ЈМБГ 

подносиоца појединачне пореске пријаве. Подносилац пријаве, осим пријаве по 

службеној дужности, може бити законски заступник исплатиоца прихода или лице које 

је законски заступник исплатиоца прихода овластио за подношење пореске пријаве. 

 

У поље 2.5 - Матични број – уноси се матични број послодавца/исплатиоца 

прихода које је доделила Агенција за привредне регистре. 

 

У поље 2.6 - Назив/презиме и име – уноси се назив, односно презиме и име 

послодавца/исплатиоца прихода. 

 

У поље 2.7 - Седиште/пребивалиште – уноси се шифра општине седишта/ 

пребивалишта послодавца/исплатиоца прихода, која је утврђена правилником којим се 

прописују услови и начин вођења рачуна за уплату јавних прихода. 
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У поље 2.8 - Телефон контакт особе – уноси се број телефона особе која је код 

исплатиоца прихода задужена за пријем података о појединачним пореским пријавама. 

 

У поље 2.9 - Улица и број – уноси се адреса исплатиоца прихода. 

 

У поље 2.10 - Електронска пошта - уноси се електронска адреса на коју се 

достављају обавештења подносиоцу пријаве о појединачним пореским пријавама. 

 

Подаци у пољу 2.1, 2.2, 2.4 и пољу 2.10 су обавезни подаци и ненавођење 

било којег од обавезних података или погрешно навођење чини поднету 

појединачну пореску пријаву формално неисправном, односно 

нетачном. 

 
 

Пример попуњавања података о пријави и података о 

послодавцу/исплатиоцу прихода 

 

Исплатилац прихода – правно лице које се не финансира из буџета подноси 

општу пријаву за исплату зараде за април 2014. године, са планираним 

датумом плаћања 10.05.2014. године. Радно време исплатиоца прихода је пет 

радних дана у недељи (од понедељка до петка) по 8 сати уз нерадне дане у 

суботу и недељу, у укупном износу од 176 редовних радних сати. За два 

запослена је обрачунао доприносе за обавезно социјално осигурање на 

најнижу месечну основицу доприноса. Образац ППП-ПД, попуњава се на 

начин приказан у наредној табели. 

 

Број 

поља 
Назиз поља Податак који се уноси 

1.1 Врста пријаве  1 

1.2 обрачунски период 04.2014.K 

1.3 Датум настанка пореске обавезе  Не попуњава се 

1.4 Датум плаћања 10.05.2014. 

1.5 Измена пријаве  Не попуњава се 

1.6 По налазу контроле/ одлуци суда Не попуњава се 

1.7 Најнижа основица  2 

2.1 Тип исплатиоца 1 

2.2 ПИБ/ЈМБГ 101223232 

2.3 Број запослених 15 

2.4 ЈМБГ подносиоца појединачне пореске пријаве 3010969175308 

2.5 Матични број  111222333 

2.6 Назив/презиме и име  ''Перспектива'' д.о.о. Београд 

2.7 Седиште/пребивалиште 013 

2.8 Телефон контакт особе 011 2345 567 

2.9 Улица и број  Булевар платана 21 

2.10 Електронска пошта  Office@pers.co.rs 
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2.3. Подаци о примаоцима прихода/физичким лицима и врстама прихода 

 

У делу 3. обрасца ППП-ПД – Подаци о примаоцима/физичким лицима и врстама 

прихода уписују се следећи подаци: 

3.1 – Р.Б. 

3.2 – В.И.  

3.3 – Податак за идентификацију лица 

3.4 – Презиме  

3.4а – Име  

3.5 – Пребивалиште  

3.6 – Шифра врсте прихода 

3.7 – Број дана 

3.8 – Број сати 

3.8а – Фонд сати 

3.9 – Бруто приход 

3.10 – Основица за порез 

3.11 – Порез 

3.12 – Основица за доприносе 

3.13 – ПИО 

3.14 – Здравство 

3.15 – Незапосленост 

3.16 – Бенефицирани ПИО 

3.17 – МФП за обрачун 

 

У поље 3.1 – Р.Б. – уписује се редни број за сваку врсту прихода сваког 

примаоца прихода. То значи да се прималац прихода којем се врши исплата више 

различитих врста прихода (означених различитим шифрама) наводи под посебним 

редним бројем за сваку врсту (шифру) прихода, односно, у пријави се јавља онолико 

пута, колико прима различитих врсти (шифри) прихода. 

 

У поље 3.2 – В.И. – уписује се ознака врсте идентификатора за сваког примаоца 

прихода и то: 

 

Врста идентификатора Ознака 

ЈМБГ  1 

Избегличка легитимација 2 

Пасош 3 

Посебна ознака за случајеве одобрене од ПУ 4 

Остало  9 

 

У поље 3.3 – Податак за идентификацију лица - уноси се одговарајући 

идентификатор (ЈМБГ, број избегличке легитимације, број пасоша, посебна ознака). 

Ако се исплата зараде, накнаде зараде или уговорене накнаде за привремене и 

повремене послове врши нерезиденту који у Републици Србији има привремени 

боравак, у поље 3.2 уписује се ознака 1, а у поље 3.3 уписује се привремени ЈМБГ (тзв. 

евиденциони број за странце). 

Ако се у ППП-ПД унесе ЈМБГ примаоца прихода за који се у контроли пријаве 

утврди да није исправан, ППП-ПД ће бити неисправна. 
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 У поље 3.4 - Презиме - уноси се презиме примаоца прихода, а у поље 3.4а - Име 

- уноси се име примаоца прихода. 

 

 У поље 3.5 - Пребивалиште - уписује се шифра општине пребивалишта, 

односно боравишта примаоца прихода. Шифра општине прописана је правилником 

којим се уређују услови и начин вођења рачуна за уплату јавних прихода. 

Ако се врши исплата прихода нерезиденту који има пријављено привремено 

боравиште у Републици Србији, уписује се шифра општине привременог боравишта, а 

ако нерезидент нема ни пребивалиште ни привремено боравиште, уписује се шифра 

општине седишта исплатиоца прихода. 

 

 У поље 3.6 - Шифра прихода – уноси се одговарајућа шифра прихода. 

 

 
 

Објашњење структуре и значења шифре прихода 

 

Шифра прихода представља ознаку која омогућава аутоматско 

препознавање врсте прихода који се намерава исплатити са свим особинама 

које та врста прихода може имати (олакшице, бенефицирани стаж осигурања 

и слично) чиме одређује и начин обрачуна обавеза (пореза и/или доприноса) 

као и расподелу јавних прихода одговарајућим корисницима (буџет 

Републике/јединице локалне самоуправе, ООСО).  

Шифра прихода се састоји од девет цифара које се ради објашњења 

значења могу у општем случају представити на следећи начин: 

 

В ПП ОВП ОЛ Б 

 

Цифра В - означава верзију Каталога врсте прихода (у даљем тексту: 

Каталог) која се означава цифром 1. Каталог врсте прихода је саставни део 

Правилника. 

Цифре ПП – означавају врсту примаоца прихода и представља једну 

од следећих ознака врсте примаоца прихода:  

 

Ознака Врста примаоца 

01 Запослени  

02 Оснивач/члан привредног друштва запослен у том привредном друштву 

03 Лице осигурано по основу самосталне делатности, укључујући и 

самосталне уметнике 

04 Лице осигурано по основу пољопривредне делатности 

05 Лице које није осигурано по другом основу 

06 Нерезидент 

07 Инвалидно лице 

08 Војни осигураник 

09 Пензионер по основу запослености 

10 Пензионер по основу самосталне делатности  

11 Лице коме се исплаћују приходи ван радног односа на које се не 

обрачунавају и не плаћују доприноси за обавезно социјално осигурање 

12 Војни пензионер 

13 Пољопривредни пензионер 
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За све приходе на које се поред пореза обрачунавају и плаћају и 

доприноси за обавезно социјално осигурање потребно је, у шифри врсте 

прихода, тачно да се наведе ознака врсте примаоца прихода, како би 

Пореска управа могла правилно да распореди доприносе за обавезно 

социјално осигурање који се плаћају на различите уплатне рачуне, зависно 

од врсте осигураника, односно примаоца прихода. 

Код исплате зараде, накнаде зараде и уговорене накнаде за привремене 

и повремене послове нерезиденту који у Републици Србији има привремени 

боравак, код формирања шифре врсте прихода уписује се ознака примаоца 

(01). 

Код исплате зараде нерезиденту шифра врсте прихода би била 1 01 101 

00 0 или 1 01 102 00 0 – нерезидент нема право на пореске олакшице, 

односно субвенције. 

Код исплате зараде: 

- запосленом који је навршио 65 година живота и наставио да ради 

уписује се ознака 01;  

- пензионеру по основу запослења, коме је приоритетни основ осигурања 

зарада или пензија уписује се ознака 09; 

- пензионеру самосталних делатности уписује се ознака 10; 

- војном пензионеру ознака 12; 

- пољопривредном пензионеру ознака 13; 

Код исплате прихода на које се не плаћају доприноси за обавезно 

социјално осигурање (нпр: приходи од капитала) овај податак се попуњава 

тако што се за нерезидента уписује ознака 06, а за резидента ознака 11.  

 

Цифре ОВП представљају ознаку врсте прихода из Каталога; на 

пример, зарада има ознаку 101. 

 

Цифре ОЛ означавају да ли послодавац за одређено запослено лице 

користи неку од олакшица прописаних Законом о порезу на доходак грађана 

(''Сл. гласник РС'', бр. 24/01, ..., 48/13 ) и Законом о доприносима за обавезно 

социјално осигурање (''Сл. гласник РС'', бр. 84/04,...,47/13) односно 

субвенцију за запошљавање по Уредби о подстицању запошљавања (''Сл. 

гласник РС, бр. 32/11 и 34/11 – у даљем тексту: Уредба) или не, и то: 

 

Ознака Опис 

00 Без пореске олакшице/субвенције 

01 Пореска олакшица за запошљавање приправника млађег од 30 

година  

02 Пореска олакшица за запошљавање лица млађег од 30 година  

03 Пореска олакшица за запошљавање лица са инвалидитетом  

04 Пореска олакшица за запошљавање лица старијег од 45 година а 

млађег од 50 година  

05 Пореска олакшица за запошљавање лица старијег од 50 година  

06 Субвенција за запошљавање лица млађег од 30 година или 

старијег од 45 година по Уредби  

07 Субвенција за запошљавање лица старијег од 30 година а млађег 

од 45 година по Уредби  
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Цифра Б означава да ли се ради о примању запосленог коме се 

стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем или не, и то: 

 

0 Без бенефицираног стажа 

1 Бенефицирани стаж – ефективних 12 месеци рада рачуна као 14 

месеци стажа осигурања 

2 Бенефицирани стаж – ефективних 12 месеци рада рачуна као 15 

месеци стажа осигурања 

3 Бенефицирани стаж – ефективних 12 месеци рада рачуна као 16 

месеци стажа осигурања 

4 Бенефицирани стаж – ефективних 12 месеци рада рачуна као 18 

месеци стажа осигурања 

 

Пример формирања шифре прихода 

Исплатилац прихода подноси појединачну пореску пријаву за 

запосленог који ради са бенефицираним стажом 12/14. За запосленог не 

користи пореску олакшицу/субвенцију за запошљавање. 

Исплатилац прихода формира шифру на начин приказан у наредној 

табели. 

 

1 Прва верзија Каталога врсте прихода (у случају промене ПУ ће 

обавестити обвезнике о промени овог броја, али за сада први 

број шифре је 1) 

01 Прималац прихода – запослени 

101 Ознака врсте прихода из Каталога – зарада запосленог. 

00 Ознака која показује да за конкретног примаоца послодавац не 

користи олакшицу/субвенцију за запошљавање 

1 Ознака која показује да се запосленом стаж осигурања рачуна 

са увећаним трајањем 12/14 

Дакле, пуна шифра прихода, за конкретни случај је 1 01 101 00 1. 

 
 

У поље 3.7 - Број дана - уписује се број календарских дана које је прималац 

прихода провео на раду, боловању или сл., укључујући и дане викенда. Подаци у пољу 

3.7 - Број дана се уписују као цео број (без децимала). 

 

У поље 3.8 - Број сати - уписује се број сати које је прималац прихода провео на 

раду, боловању или сл. у обрачунском периоду (за рад укључујући и годишњи одмор, 

државни и/или верски празник).  

У поље 3.8. се не уписују радни сати за прековремени рад, ни за рад ноћу и рад у 

сменама, јер запослени за овај рад остварује право на увећану зараду, која са основном 

зарадом и делом зараде за радни учинак чини зараду за обављени рад и време 

проведено на раду. Тако, на пример, за запосленог који је у обрачунском периоду 

остварио фонд сати од 176, а имао је и 5 сати прековременог рада у поље 3.8 - Радни 

сати уписује 176 сати. 

Број сати које је прималац прихода провео на раду, односно боловању не може 

бити већи од укупног месечног фонда сати који је наведен у пољу 3.8а. 
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3.8a - Фонд сати - исплатилац прихода уписује укупан месечни фонд сати за 

месец за који се врши исплата зараде, односно накнаде зараде, уписан у пољу 1.2 - 

обрачунски период. 

 У укупан фонд месечних сати рачунају се радни дани, као и дани државних и 

верских празника који падају у радне дане. На пример, ако исплатилац прихода има 

распоред радног времена – пет радних дана у недељи (од понедељка до петка) по 8 

сати, а субота и недеља су нерадни дани. Укупан фонд месечних сати за мај 2014. се 

рачуна по 8 сати за све дане од понедељка до петка, у периоду од 01.05. до 31.05.2014. 

године, без обзира на чињеницу да је неки од тих дана (нпр. 1. и 2. мај, петак, 

понедељак) нерадни дан због државног или верског празника.  

 

 Подаци у пољу 3.8 - Број сати и пољу 3.8а - Фонд сати се могу исказати са два 

децимална места. На пример, запослени ради са 40% ангажмана на пословима за које 

месечни фонд сати износи 176. У поље 3.8 - Број сати уписује се 70,40. Обрачунска 

контрола неопорезивог износа се врши по обрачуну 11.000,00 x 70,40/176 = 4.400,00 

динара, а сразмерни износ најниже месечне основице доприноса се врши по обрачуну 

20.090,00 x 70,40/176 = 8.036,00 динара.  

 

Подаци у пољу 3.7 - Број дана, пољу 3.8 - Број сати и пољу 3.8а - Фонд сати се 

обавезно попуњавају за коначну исплату зараде, односно накнаде зараде за обрачунски 

период, као и у следећим случајевима: 

а) ако се за истог примаоца у обрачунском периоду пријављују два или више 

прихода у свакој пријави која се подноси за тај обрачунски период и тог примаоца 

прихода (прва, друга, коначна исплата) зараде или накнаде зараде; 

б) у случају исплате дела зараде, односно накнаде зараде за обрачунски период 

примаоцу прихода који: 

- није радио пун месец у обрачунском периоду; 

- ради са непуним радним временом код исплатиоца прихода; 

- ради са непуним радним временом код два или више послодаваца и тако 

остварује пуно радно време; 

- ради са непуним радним временом код два или више послодаваца, а не 

остварује пуно радно време.  

Ако је унет податак у поље 3.8 – Број сати обрачун се врши сразмерно броју сати 

у пољу 3.8 у односу на пун фонд сати исказан у пољу 3.8а. 

Подаци у пољу 3.7 - Број дана, пољу 3.8 - Број сати и пољу 3.8а - Фонд сати могу 

се попунити и код исплате дела зараде или накнаде зараде. 

За приходе ван радног односа поља 3.7, 3.8 и 3.8а се не попуњавају 

 

У поље 3.9 - Бруто приход - уписује се износ бруто прихода који се исплаћује 

примаоцу. 

Код исплате зараде уписује се износ зараде који се исплаћује, а који може да се 

састоји од једног или више делова који према Закону о раду чине зараду и то: 

- дела зараде за обављени рад и време проведено на раду (основна зарада, део 

зараде за радни учинак, увећана зарада); 

- дела зараде по основу доприноса запосленом пословном успеху послодавца 

(награде, бонуси и сл.) и 

- других примања по основу радног односа (накнада трошкова за исхрану у 

току рада, за регрес за коришћење годишњег одмора и других примања). 

Тако, на пример, ако се запосленом за којег се не користи пореска олакшицу, а 

који има бенефицирани стаж 12/14 исплаћује део зараде за обављени рад и време 
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проведено на раду у износу од 50.000,00 динара и бонус у износу од 30.000,00 динара, у 

поље 3.6 – Шифра прихода уписује се 1 01 101 00 1, а у поље 3.9 – Бруто приход износ 

од 80.000,00 динара.  

 

У поље 3.10 - Основица за порез - уписује се износ основице за порез утврђен у 

складу са Законом, односно који представља разлику између бруто прихода – зараде и 

неопорезивог износа који се користи. Ако исплатилац прихода код исплате дела зараде 

не користи неопорезиви износ у поље 3.9 – Бруто приход и у поље 3.10 - Основица за 

порез уписује исти износ као у поље 3.9 – Бруто приход. 

 

У поље 3.11 - Порез - уписује се износ пореза за плаћање утврђен у складу са 

Законом, а ако је Законом за одређени приход прописано пореско ослобођење, у ово 

поље уписује се 0 (нула). На пример, у ово поље уписује се број 0 у следећим 

случајевима: 

- код исплате зараде особа са инвалидитетом запослених у предузећима за 

радно оспособљавање и запошљавање особа са инвалидитетом; 

- код пореских олакшица за запошљавање нових лица и лица са 

инвалидитетом у складу са законом који уређује порез на доходак грађана;  

- код субвенција за запошљавање нових лица млађих од 30 или старијих од 45 

година по Уредби о подстицању запошљавања; 

- код исплате зараде домаћим држављанима за рад у ОУН и њеним 

специјализованим агенцијама, страним дипломатским и конзуларним 

представништвима и др.; 

Код прихода ван радног односа, где је Законом прописано умањење обрачунатог 

пореза, у поље 3.11 се уписује износ пореза за уплату који представља разлику између 

обрачунатог и умањеног износа пореза. 

 

У поље 3.12 - Основица за доприносе - уписује се износ основице за доприносе 

утврђен у складу са Законом о доприносима. 

 

У поље 3.13 - ПИО - уписује се укупан износ доприноса за ПИО за плаћање, а 

који представља збир доприноса за ПИО који се плаћа из зараде (на терет запосленог, 

односно примаоца прихода) и доприноса за ПИО који се плаћа на зараду (на терет 

послодавца, односно исплатиоца прихода).  

 

У поље 3.14 - Здравство - уписује се укупан износ доприноса за здравствено 

осигурање за плаћање, а који представља збир доприноса за здравствено осигурање 

који се плаћа из зараде (на терет запосленог, односно примаоца прихода) и доприноса 

за здравствено осигурање који се плаћа на зараду (на терет послодавца, односно 

исплатиоца прихода).  

 

У поље 3.15 - Незапосленост - уписује се укупан износ доприноса за осигурање 

за случај незапослености за плаћање, а који представља збир доприноса за осигурање за 

случај незапослености који се плаћа из зараде (на терет запосленог, односно примаоца 

прихода) и доприноса за осигурање за случај незапослености који се плаћа на зараду 

(на терет послодавца, односно исплатиоца прихода).  

 

У поље 3.16 - Бенефицирани ПИО - уписује се износ додатног доприноса за 

ПИО за стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем који се плаћа. 
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Код исплате прихода за које је Законом о доприносима прописано пореско 

ослобођење код обрачунавања и плаћања доприноса за ПИО, здравство, незапосленост 

и додатног доприноса за ПИО на терет послодавца, односно пореско ослобођење код 

плаћања доприноса за ПИО на терет запосленог и на терет послодавца и додатног 

доприноса за ПИО по Уредби о подстицању запошљавања, у поља 3.13 – 3.16 се 

уписује износ који плаћа послодавац, а који представља разлику између обрачунатог 

укупног износа доприноса и износа доприноса који уместо послодавца плаћа 

Национална служба за запошљавање, односно Републички фонд за пензијско и 

инвалидско осигурање. 

Дакле, исплатилац прихода у наведеним пољима исказује само износ доприноса 

које он стварно и плаћа (стварна обавеза послодавца/исплатиоца прихода). 

 

Поље 3.17 - МФП за обрачун - представља тзв. мултифункционално поље у које 

се уносе подаци који за одређену врсту прихода омогућавају проверу обрачуна обавезе, 

а без којих се због врсте прихода или врсте примаоца обрачун не може једнозначно 

одредити општим правилима. Иако је у образцу пријаве у прилогу Правилника оно 

представљено као једно поље, у електронском запису број МФП поља може бити већи 

од један.  

У електронском запису мултифункционално поље 3.17 – МФП се састоји од 12 

подпоља у која се уписују подаци зависно од врсте прихода, а који омогућавају 

обрачунску контролу и то на следећи начин: 

 

МФП ОПИС 

МФП.1 

Код зараде, односно накнаде зараде: укупан неопорезиви износ 

искоришћен у претходним пријавама под истом шифром врсте 

прихода за зараду, односно накнаду зараде за истог примаоца 

прихода и за исти обрачунски период. 

МФП.2 

Код зараде, односно накнаде зараде: укупан износ основице на 

коју су обрачунати доприноси у претходним пријавама под 

истом шифром врсте прихода за зараду, односно накнаду зараде 

за истог примаоца прихода и исти обрачунски период. 

МФП.3 

Код зараде, односно накнаде зараде: проценат ангажовања 

примаоца прихода код исплатиоца прихода у односу на пуно 

радно време. 

МФП.4 

Код зараде, односно накнаде зараде: укупан претходно 

пријављени износ зараде, односно накнаде зараде под истом 

шифром врсте прихода за истог примаоца прихода и за исти 

обрачунски период. 

МФП.5 

Износ стварних трошкова код прихода ван радног односа, 

односно износ уплате код игара на срећу, односно износ уплате 

премије осигурања. 

МФП.6 

Код зараде, односно накнаде зараде: укупан износ плаћеног 

доприноса у добровољни пензијски фонд и/или плаћене премије 

добровољног здравственог осигурања обустављен из зараде 

запосленог. 

МФП.7 

Код зараде, односно накнаде зараде: ознака 1 ако прималац 

прихода није Резидент Републике Србије, а резидент је државе 

са којом Република Србија има закључен уговор о избегавању 

двоструког опорезивања или уговор којим се уређују доприноси 

за обавезно социјално осигурање. 
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Код прихода ван радног односа: примењена стопа пореза ако је 

прималац прихода нерезидент Републике Србије, а резидент 

државе са којом Република Србија има закључен уговор о 

избегавању двоструког опорезивања. 

МФП.8 

Код зараде, односно накнаде зараде: ознака 1 ако је прималац 

прихода запослен са непуним радним временом само код једног 

послодавца. 

МФП.9 

Код зараде: ознака 1 ако исплатилац прихода умањује основицу 

за доприносе запосленом којем за исти обрачунски период 

исплаћује зараду и накнаду зараде које су у збиру више од 

највише месечне основице доприноса тако да њихов збир 

изједначи са највишом месечном основицом доприноса. 

МФП.10 

Код зараде, односно накнаде зараде: ознака 1 када се у истом 

обрачунском периоду за једног примаоца прихода пријављују и 

зарада и накнада зараде под било којом шифром врсте прихода 

за зараду, односно накнаду зараде. 

МФП.11 

Код зараде, односно накнаде зараде: укупан неопорезиви износ 

искоришћен у претходним пријавама за зараду и накнаду зараде 

под свим шифрама врсте прихода за истог примаоца прихода и 

исти обрачунски период.  

МФП.12 

Код зараде, односно накнаде зараде: укупан износ основице на 

коју су обрачунати доприноси у претходним пријавама за зараду 

и накнаду зараде под свим шифрама врсте прихода за истог 

примаоца прихода и исти обрачунски период.  

 

 
 

Примери попуњавања МФП поља 

 

НАПОМЕНЕ: 

 износи нису приказани са два децимална места из техничких разлога, 

односно ограничења ширине табеле,  

 у свим примерима је у ШВП изостављена ознака за верзију Каталога која је 

увек 1 

 

Попуњавање података у МФП.1, МФП.2, МФП.4 МФП 11 и МФП 12 

- исплата првог дела зараде у износу од 8.000,00 динара; 

- исплатилац прихода код прве исплате користи неопорезиви износ; 

- коначна исплата зараде у износу од 20.000,00 динара 

 

1) Попуњавање обрасца ППП-ПД код прве исплате: 

 

ШВП 
Бр. 

дана 

Бр. 

сати 

Фонд 

сати 

Бруто 

приход 

Основица 

за порез 
Порез 

Основица 

за доп. 
ПИО ЗДР НСЗ 

МФП. 

1 

МФП. 

2 

МФП. 

4 

МФП. 

11 

МФП. 

12 

3.6 3.7 3.8 3.8а 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 

01 101 00 0 
  

 8.000 0 0 20.090 4.822 2.471 301   
   

** из техничких разлога из табеле изостављено поље 3.16 – Бенефицирани ПИО (0) 

Код прве исплате зараде, односно накнаде зараде МФП се не попуњавају. 

 

2) Попуњавање обрасца ППП-ПД код коначне исплате: 
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ШВП 
Бр. 

дана 

Бр. 

сати 

Фонд 

сати 

Бруто 

приход 

Основица 

за порез 
Порез 

Основица 

за доп. 
ПИО ЗДР НЗС 

МФП.

1 

МФП. 

2 

МФП. 

4 

МФП. 

11 

МФП. 

12 

3.6 3.7 3.8 3.8а 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.17  3.17 3.17 3.17 

01 101 00 0 30 176 176 20.000 17.000 1.700 7.910 1.898 973 119 8.000 20.090 8.000 8.000 20.090 

 

Код коначне исплате у: 

-  МФП.1 се уписује искоришћени неопорезиви износ од 8.000,00 динара; 

- МФП.2 се уписује износ основице од 20.090,00 на који је извршен обрачун 

доприноса код прве исплате за ШВП 101 00 0; 

- МФП.4 се уписује укупан бруто приход за исти обрачунски период по 

претходним пријавама за ШВП 101 00 0 који у овом случају износи 8.000,00; 

- МФП.11 се уписује укупан неопорезиви износ искоришћен у претходној 

пријави за зараду и накнаду зараде истог примаоца прихода, за исти обрачунски период 

од 8.000,00 динара; 

- МФП.12 се уписује укупан износ основице на коју су обрачунати доприноси у 

претходним пријавама под свим шифрама врсте прихода у истом обрачунском периоду 

за истог примаоца прихода. 

У поље 3.10 - Основица за порез - се уписује износ од 17.000,00: бруто приход од 

20.000,00 умањен за преостали неопорезиви износ од 3.000,00 динара као разлика 

прописаног неопорезивог износа од 11.000,00 и искоришћеног (МФП.1 = 8.000,00).  

У поље 3.12 - Основица за допринос - се уписује износ од 7.910,00 динара: 

укупан бруто приход из прве (МФП.4 = 8.000,00) и коначне исплате (20.000,00) од 

28.000,00, умањен за износ основице на коју је у првој исплати плаћен допринос 

(МФП.2 = 20.090,00).  

 

Попуњавање података у МФП.3  

 

Податак у поље МФП 3 се обавезно уписује код сваке исплате (прва, друга, 

коначна исплата) зараде или накнаде зараде. 

 

- Запослени ради код послодавца ''А'' 30% у односу на пуно радно време, а код 

послодавца ''Б'' 70% у односу на пуно радно време; 

Код исплате зараде или накнаде зараде за овог запосленог сваки од послодаваца 

подноси појединачну пореску пријаву, у коју уноси следеће податке: 

 

Послодавац ''А'' 

ШВП 
Бр. 

дана 

Бр. 

сати 

Фонд 

сати 

Бруто 

приход 

Основица 

за порез 
Порез 

Основица 

за доп. 
ПИО ЗДР НЗС 

Б. 

ПИО 
МФП.    

3 

3.6 3.7 3.8 3.8а 3.9 3.10. 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 

01 101 00 0    35.000 31.700 3.170 35.000 8.400 4.305 5.250 0 30 

 

У МФП.3 - послодавац ''А'' уписује проценат ангажовања запосленог - 30 и 

користи неопорезиви износ од 3.300,00 динара (30% од 11.000,00 динара). 

 

Послодавац ''Б'' 

ШВП 
Бр. 

дана 

Бр. 

сати 

Фонд 

сати 

Бруто 

приход 

Основица 

за порез 
Порез 

Основица 

за доп. 
ПИО ЗДР НЗС 

Б. 

ПИО 
МФП. 

3 

3.6 3.7 3.8 3.8а 3.9 3.10. 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 

01 101 00 0    50.000 42.300 4.230 50.000 12.000 6.150 750 0 70 
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У МФП.3 - послодавац ''Б'' уписује проценат ангажовања запосленог - 70 и 

користи неопорезиви износ од 7.700,00 динара (70% од 11.000,00 динара). 

Ако се код исплате зараде, односно накнаде зараде у деловима за примаоце 

прихода који раде код два или више послодаваца не попуне подаци у поља 3.7 – Број 

дана, 3.8 – Број сати и 3.8а – Фонд сати, а не попуни се ни податак у МФП.3 - проценат 

ангажовања примаоца прихода код исплатиоца прихода у односу на пуно радно време, 

обрачунска контрола се врши по параметрима за пуно радно време, односно пун 

месечни фонд сати.  

Ако подаци нису унети у наведена поља, али је унет податак у МФП.3 обрачун 

неопорезивог износа и сразмерног износа најниже месечне основице доприноса се 

врши према проценту ангажовања примаоца прихода код послодавца. 

У МФП.8 не уписује се ознака 1, зато што је прималац прихода запослен са 

непуним радним временом код више послодаваца. 

Код шифре врсте прихода 1 07 105 00 0 - зарада лица са инвалидитетом који 

ради 4 сата дневно и 1 07 207 00 0 - обавезно се уписује у МФП.3 - 50. 

 

Попуњавање података у МФП.5 

 

 - Аутору, самосталном уметнику, дакле лицу осигураном по другом основу, 

исплаћује се бруто накнада у износу од 120.000,00 динара, уз признавање нормираних 

трошкова од 43% и агенцијску накнаду у проценту од 5% од бруто прихода.  У образац 

ППП-ПД се уносе следећи подаци: 

 

ШВП 
Бр. 

дана 

Бр. 

сати 

Фонд 

сати 

Бруто 

приход 

Основица 

за порез 
Порез 

Основица 

за 

допринос 

ПИО ЗДР НЗС 
Б   

ПИО 
МФП. 

5 

3.6 3.7 3.8 3.8а 3.9 3.10. 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 

03 309 00 0    120.000 62.400 12.480 62.400 14.976 0 0 0 6.000 

 

Поља 3.7, 3.8 и 3.8а се не попуњавају, а поља 3.14, 3.15 и 3.16 имају вредност 0. 

У МФП.5 се уписује износ од 6.000,00 динара, који представља стварни трошак 

плаћен на име агенцијске накнаде. 

 

Попуњавање података у МФП.6: 

 

Примаоцу прихода - запосленом, послодавац је уз коначну исплату зараде од 

100.000,00 динара уплатио и 5.000,00 из зараде запосленог у добровољни пензијски 

фонд из зараде запосленог. У образац ППП-ПД се уносе следећи подаци: 

 

ШВП 
Бр. 

дана 

Бр. 

сати 

Фонд 

сати 

Бруто 

приход 

Основица 

за порез 
Порез 

Основица за 

допринос 
ПИО ЗДР НЗС 

Б 

ПИО 
МФП. 

6 

3.6 3.7 3.8 3.8а 3.9 3.10. 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 

101 00 0 30 176 176 100.000 84.000 8.400 100.000 24.000 12.300 1.500 0 5.000 

 

У МФП.6 се уписује износ од 5.000,00 динара, који представља износ плаћеног 

доприноса у добровољни пензијски фонд (највише до прописаних 5.214,00 динара) из 

зараде запосленог. 

У поље 3.9 - Бруто приход, уписује се износ бруто зараде. 

У поље 3.10 Основица за порез уписује се износ бруто зараде умањен за 

неопорезиви износ од 11.000,00 динара и неопорезиви износ уплаћен у добровољни 
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пензијски фонд (100.000,00 – 11.000,00 – 5.000,00 = 84.000,00). Пореска основица се 

поред прописаног пореског ослобођења умањује и за податак у МФП.6. 

 

Напомена: 

 У случају када послодавац ове доприносе плаћа на терет сопствених средстава 

за запосленог осигураника укљученог у добровољно здравствено осигурање у земљи, 

односно члана добровољног пензијског фонда, не плаћају се доприноси за обавезно 

социјално осигурање до укупног износа који збирно не може бити већи од прописаног 

износа. Тада се МФП.6 не попуњава, а у поље 3.9 Бруто приход се уписује збир износа 

бруто зараде запосленог и износа уплаћеног у добровољни пензијски фонд умањен за 

прописани износ, ако је већи од прописаног неопорезивог износа за добровољно 

осигурање. Следи да, ако је на пример примаоцу прихода - запосленом, послодавац уз 

коначну исплату зараде од 100.000,00 динара уплатио и 10.000,00 динара из својих 

средстава у добровољни пензијски фонд, у образац ППП-ПД се уносе следећи подаци: 

 

ШВП 
Бр. 

дана 

Бр. 

сати 

Фонд 

сати 

Бруто 

приход 

Основица 

за порез 
Порез 

Основица 

за доприн. 
ПИО ЗДР НЗС 

Б 

ПИО 
МФП. 

6 

3.6 3.7 3.8 3.8а 3.9 3.10. 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 

01 101 00 0 30 176 176 104.786 93.786 9.379 104.786 25.149 12.889 1.572 0 
 

 

Дакле, у овом случају се у поље 3.9 Бруто приход уписује износ од 104.786,00 

динара, односно збир бруто прихода од 100.000,00 динара и износа од 4.786,00 динара 

који је послодавац на терет сопствених средстава за запосленог уплатио у добровољни 

пензијски фонд преко неопорезивог износа (10.000,00 - 5.214,00 = 4.786,00), а поље 

МФП.6 се не попуњава. 

 

Попуњавање података у МФП.7: 

 

а) У случају исплате зараде нерезидент се означава ознаком врсте примаоца 01 

– запослени. Дозвољени ОВП су 101 и 102. Код исплате зараде нерезиденту није 

дозвољена примена олакшица и доприноса за увећани стаж.  

а.1) Запослени држављанин РС је упућен на рад у државу са којом РС има 

закључен УИДО и УУСО. Запослени је због трајања упућивања на рад постао 

нерезидент РС, а резидент државе у коју је упућен на рад. Овом запосленом се 

исплаћује зарада у бруто износу од 350.000,00 динара. Према УИДО на наведене 

приходе се у РС не плаћа порез на зараду, а према УУСО плаћају се доприноси за 

обавезно социјално осигурање. 

 

ШВП 
Бр. 

дана 

Бр. 

сати 

Фонд 

сати 

Бруто 

приход 

Основица 

за порез 
Порез 

Основица 

за доп. 
ПИО ЗДР НЗС 

Б 

ПИО 
МФП. 

7 

3.6 3.7 3.8 3.8а 3.9 3.10. 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 

01 102 00 0 30 176 176 350.000 0 0 300.000 72.000 36.900 4.500 0 1 

 

Пореска основица је 0 (према УИДО на наведене приходе не плаћа се порез на 

зараду). Доприноси за обавезно осигурању се плаћају као за резидента. Максимална 

основица је 300.000,00 и иста се примењује, те је основица доприноса 300.000,00 

динара. 

а.2) Запосленом нерезиденту исплаћена је зарада у бруто износу од 500.000,00 

динара. Прималац прихода је резидент државе са којом Република Србија има закључен 

УИДО и УУСО. Према УИДО на наведене приходе плаћа се порез на зараду, а према 

УУСО плаћају се доприноси за обавезно социјално осигурање. 
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ШВП 
Бр. 

дана 

Бр. 

сати 

Фонд 

сати 

Бруто 

приход 

Основица 

за порез 
Порез 

Основица 

за доп. 
ПИО ЗДР НЗС 

Б 

ПИО 
МФП. 

7 

3.6 3.7 3.8 3.8а 3.9 3.10. 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 

01 101 00 0 30 176 176 500.000 489.000 48.900 0 0 0 0 0 1 

 

Пореска основица је зарада умањена за пореско ослобођење од 11.000,00 и 

износи 489.000,00 динара (према УИДО на наведене приходе плаћа се порез на зараду). 

Порез се плаћа као за резидента. Доприноси за обавезно осигурању се не плаћају 

(према УУСО), па је основица доприноса 0. 
 

б) У случају исплате прихода ван радног односа нерезидент се означава 

ознаком врсте примаоца 06 – нерезидент. 

Аутору нерезиденту исплаћује се накнада у бруто износу од 100.000,00 динара 

(ОВП 301 - признавање нормираних трошкова од 50%, порез 10%, плаћају се 

доприноси ПИО 24%). Прималац прихода је резидент државе са којом Република 

Србија има закључен УИДО и УУСО. 

Према УИДО на наведене приходе примењује се пореска стопа од 15% на 

основицу коју чини бруто приход, а према УУСО доприноси за обавезно социјално 

осигурање се не плаћају. 

 

ШВП 
Бр. 

дана 

Бр. 

сати 

Фонд 

сати 

Бруто 

приход 

Основица 

за порез 
Порез 

Основица 

за доп. 
ПИО ЗДР НЗС 

Б 

ПИО 
МФП.

7 

3.6 3.7 3.8 3.8а 3.9 3.10. 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 

06 301 00 0    100.000 100.000 15.000 0 0 0 0 0 15 

 

Пореска основица је бруто приход.  

Примењује се стопа пореза од 15%, уписана у МФП.7. 

Доприноси за обавезно осигурању се не плаћају, основица доприноса је 0. 

 

Попуњавање података у МФП.8: 

 

Као и МФП.3 и поље МФП.8 се обавезно попуњава код сваке исплате (прва, 

друга, коначна исплата) зараде или накнаде зараде. 

 

- Коначна исплата зараде у износу од 12.000,00 динара запосленом који само код 

исплатиоца прихода ради 25% радног времена. 

 

ШВП 
Бр. 

дана 

Бр. 

сати 

Фонд 

сати 
Бруто 

приход 

Основица 

за порез 
Порез 

Основиц

а за доп. 
ПИО ЗДР НЗС 

Б   

ПИО 
МФП. 

3 

МФП. 

8 

3.6 3.7 3.8 3.8а 3.9 3.10. 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.17 
01 101 00 0 30 44 176 12.000 9.250 925 20.090 4.822 2.471 301 0 25 1 

 

Неопорезиви износ је 2.750,00 динара (11.000,00 x 44/176) 

Минимална основица је 20.090.00 зато што је рад са непуним радним временом 

код једног послодавца, па је основица доприноса најнижа месечна основица, ако је 

исплаћенa бруто зарада нижа од најниже месечне основице доприноса. 

 

Попуњавање података у МФП.9 и МФП.10 

 

- Исплатилац прихода запосленом у истом обрачунском периоду исплаћује 

накнаду зараде у износу од 100.000,00 динара и зараду у износу од 280.000,00 динара, а 
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највиша месечна основица доприноса износи 300.000,00 динара. Месечни фонд сати је 

176. 

 

ШВП 
Бр. 

дана 

Бр. 

сати 

Фонд 

сати 

Бруто 

приход 

Основица 

за порез 
Порез 

Основица 

за доп. 
ПИО ЗДР НЗС 

Б 

ПИО 

МФП. 

9 

МФП. 

10 

МФП

.11 

3.6 3.7 3.8 3.8а 3.9 3.10. 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.17 3.17 
01 206 00 0 15 88 176 100.000 94.500 9.450 100.000 24.000 12.300 1.500 0  1  

01 101 00 0 15 88 176 280.000 274.500 27.450 200.000 48.000 24.600 3.000 0 1 1 
 

 

Збир основица за доприносе из накнаде и зараде треба да буде до 300.000,00 а 

како је укупан бруто приход за накнаду и зараду 380.000,00 и с обзиром да је за 

накнаду основица доприноса 100.000,00, основица за зараду се коригује на 200.000,00 

(300.000,00 - 100.000,00 = 200.000,00). 

 

МФП.10 обавезно се попуњава и у случају када се примаоцу прихода у истом 

обрачунском периоду исплаћују приходи који се сматрају зарадом, али су означени 

различитим шифрама, или је дошло да промене радног ангажмана (непуно/пуно радно 

време). На пример запослени од 01.01. до 15.01.2014. ради на пословима на којима се 

стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12 за 14 месеци, па му се исплаћује 

зарада под шифром 1 01 101 00 1, а од 16.01 до 31.01.2014. ради на пословима на којима 

му се стаж осигурања не рачуна са увећаним трајањем и за тај рад, у истом 

обрачунском периоду, прима зараду под шифром врсте прихода 1 01 101 00 0. 

 

Попуњавање података у МФП.9, МФП.10 и МФП.11 

 

Исплатилац прихода запосленом који је током целог обрачунског периода (176 

сати у 3.8а) био на боловању исплаћује накнаду зараде у износу од 100.000,00 динара и 

бонус у износу од 280.000,00 динара, а највиша месечна основица доприноса износи 

300.000,00 динара. 

У случају у којем исплатилац прихода запосленом који је током целог 

обрачунског периода био на боловању (нпр: породиљском) исплаћује бонус, а жели да 

поднесе посебну пријаву за исплату накнаде за боловање и посебну пријаву за бонус, 

ове пријаве попуњава на следећи начин.  

У пријави у којој исказује накнаду зараде у поља 3.8 – Број сати и 3.8а - Фонд 

сати наводи пун месечни фонд сати, а у пријави за исплату бонуса у поља 3.8 и 3.8а не 

наводи број сати. У овом случају, пријаву за накнаду зараде мора поднети пре пријаве 

за исплату бонуса, а у пријави за исплату бонуса у пољу МФП.11 наводи укупан 

неопорезиви износ искоришћен при обрачуну накнаде зараде, а у пољу МФП.12 укупан 

износ основица доприноса при обрачуну накнаде зараде. 
 

Попуњавање обрасца ППП-ПД код исплате накнаде зараде: 

ШВП 
Бр. 

дана 

Бр. 

сати 

Фонд 

сати 
Бруто 

приход 

Основица 

за порез 
Порез 

Основица 

за доп. 
ПИО ЗДР НЗС 

МФП. 

9 

МФП. 

10 

МФП.

11 

МФП.

12 

3.6 3.7 3.8 3.8а 3.9 3.10. 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.17 3.17 3.17 3.17 
01 206 00 0 31 176 176 100.000 89.000 8.900 100.000 24.000 12.300 1.500   

 
 

 

Попуњавање обрасца ППП-ПД код исплате бонуса: 

ШВП 
Бр. 

дана 

Бр. 

сати 

Фонд 

сати 
Бруто 

приход 

Основица 

за порез 
Порез 

Основица 

за доп. 
ПИО ЗДР НЗС 

МФП. 

9 

МФП. 

10 

МФП.

11 

МФП. 

12 

3.6 3.7 3.8 3.8а 3.9 3.10. 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.17 3.17 3.17 3.17 
01 101 00 0 

 
  280.000 280.000 28.000 200.000 48.000 24.600 3.000 1 1 11.000 100.000 
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Ако послодавац жели да и породиљску накнаду и бонус искаже у једној пријави, 

образац ППП-ПД се попуњава на следећи начин: 

ШВП 
Бр. 

дана 

Бр. 

сати 

Фонд 

сати 
Бруто 

приход 

Основица 

за порез 
Порез 

Основица 

за доп. 
ПИО ЗДР НЗС 

МФП. 

9 

МФП. 

10 

МФП. 

11 

МФП. 

12 

3.6 3.7 3.8 3.8а 3.9 3.10. 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.17 3.17 3.17 3.17 
01 206 00 0 31 176 176 100.000 89.000 8.900 100.000 24.000 12.300 1.500  1 

 
 

01 101 00 0 
 

 -1 280.000 280.000 28.000 200.000 48.000 24.600 3.000 1 1   

 

Дакле, у овом случају, у реду у којем се исказује накнада зараде попуњавају се 

следећи подаци: 

 у пољу 3.7 – Број дана – број календарских дана у обрачунском периоду,  

 у пољу 3.8 – Број сати - пун месечни фонд сати,  

 у пољу 3.8а – Фонд сати - месечни фонд сати,  

 у пољу 3.9 – Бруто приход - износ накнаде,  

 у пољу 3.10 – Основица за порез - уписује се износ накнаде умањена за 

неопорезиви износ који се у целости мора искористити код исплате накнаде 

зараде, 

 у поље 3.12 – Основица доприноса - уписује износ накнаде (код исплате 

накнаде на терет других исплатилаца не примењују се одредбе о најнижој 

месечној основици доприноса); 

а у реду у којем се исказује бонус: 

 поље 3.7 – Број дана - не попуњава се, 

 поље 3.8 – Број сати – не попуњава се,  

 у пољу 3.8а – Фонд сати - уписује се ознака -1,  

 у пољу 3.10 – Основица за порез - уписује се бруто износ бонуса (код ове 

исплате се не користи неопорезиви износ, па је основица за порез једнака 

бруто приходу из поља 3.9), 

 у поље 3.12 – Основица за допринос - уписује се бруто износ бонуса умањен 

за износ накнаде тако да у збиру накнада зараде и основица доприноса 

исказана у реду у којем се исказује бонус буде једнака највишој месечној 

основици доприноса.  

 

У општем случају, ако је збир накнаде зараде и бонуса, односно неког прихода 

који има карактер зараде а чија висина није непосредно повезана са временом 

проведеном на раду (нпр. регрес за годишњи одмор који се према правилима 

послодавца исплаћује независно од тога да ли је запослени на боловању или не) мањи 

од најниже месечне основице доприноса, у поље 3.12 – Основица за допринос у реду у 

којем се исказује тај приход уписује се износ који обезбеђује да збир накнаде зараде и 

тог прихода буде најмање једнак најнижој месечној основици доприноса. 

Тако, на пример, ако послодавац запосленој која је на породиљском одсуству, 

поред накнаде зараде у износу од 15.090 динара исплаћује и регрес за годишњи одмор у 

бруто износу од 4.000 динара, образац ППП ПД попуњава на следећи начин: 

 

ШВП 
Бр. 

дана 

Бр. 

сати 

Фонд 

сати 
Бруто 

приход 

Основица 

за порез 
Порез 

Основица 

за доп. 
ПИО ЗДР НЗС 

МФП. 

9 

МФП. 

10 

МФП.

11 

МФП.

12 

3.6 3.7 3.8 3.8а 3.9 3.10. 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.17 3.17 3.17 3.17 
01 206 00 0 31 176 176 15.090 4.090 409 15.090 3.622 1.856 226  1 

 
 

01 101 00 0   -1 4.000 4.000 400 5.000 1.200 615 75  1   
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Дакле, у овом случају послодавац је у обавези да основицу доприноса исказану у 

реду у којем је исказан регрес, увећа тако да у збиру са накнадом зараде чини износ 

који је једнак најнижој месечној основици доприноса.  

Ако послодавац за запосленог на боловању преко 30 дана прво пријављује 

исплату регреса, односно неког прихода који има карактер зараде, чији је износ мањи 

од најниже месечне основице доприноса, а касније, у другој пријави искаже накнаду 

зараде, приликом пријаве регреса доприносе мора обрачунати на најнижу месечну 

основицу.  

 
 

Поља 3.9 – 3.16 - Укупно - не попуњава подносилац пореске пријаве, него их 

обрачунава Пореска управа. 

 

У поља 3.11, 3.13 - 3.16 - Камата - уписује се укупан износ камате обрачунате 

сходно ЗПППА по колонама, у следећим случајевима: 

- код појединачне пореске пријаве из члана 182б ЗПППА; 

- код појединачне пореске пријаве по службеној дужности; 

- код измењене појединачне пореске пријаве; 

- код појединачне пореске пријаве која се подноси, односно мења по налазу 

контроле; 

- код појединачне пореске пријаве која се подноси, односно мења по одлуци 

суда. 

 

У обрасцу ППП- ПД износи се уписују у динарима, заокружени на два 

децимална места, док је праг толеранције за заокруживање који се примењује при 

провери обрачуна 0,5 динара по износу сваке обрачунате обавезе за поједину шифру 

врсте прихода. 

Ако се зарада исплаћује у деловима, а први део зараде је мањи од најниже 

месечне основице доприноса, послодавац је дужан да приликом исплате првог дела 

зараде, обрачуна и плати доприносе на најнижу месечну основицу доприноса. 

Ако послодавац за исти обрачунски период врши исплату зараде у деловима, пре 

сваке исплате дужан је да Пореској управи поднесе образац ППП-ПД.  

Подаци у обрасцу ППП-ПД се не кумулирају, већ се на поднетом обрасцу 

исказују само подаци у вези са исплатом која се пријављује. Само се у 

мултифункционалним пољима кумулитају подаци из претходних пријава за исти 

обрачунски период, релевантни за тачан обрачун (нпр: подаци о висини искоришћеног 

износа пореског ослобођења на зараде, прописаног законом којим се уређује порез на 

доходак грађана). 

 

Детаљан опис шифара прихода из Каталога са примерима дат је у Делу 2 и Делу 3 овог 

Упутства и то у Делу 2 за приходе из радног односа а у Делу 3 за приходе ван радног 

односа. 

 

 

3. Начин подношења ППП-ПД и обавезе банке као посредника у платном промету 

 

Појединачну пореску пријаву може да поднесе законски заступник исплатиоца 

прихода или друго лице које је законски заступник исплатиоца прихода овластио за 

подношење пореске пријаве (у даљем тексту: подносилац пореске пријаве). 
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Попуњена појединачна пореска пријава се потписује дигитално, тако да 

подносилац пријаве мора имати обезбеђен дигитални сертификат. 

Потписана појединачна пореска пријава се подноси у електронском облику и то: 

1) као јединствени XML запис, електронским путем преко портала Пореске 

управе; 

2) попуњавањем ППП-ПД у оквиру корисничке апликације на порталу Пореске 

управе; 

3) употребом рачунарског сервиса – директном везом између Пореске управе и 

пореског обвезника уз помоћ апликације одобрене (сертификоване) од стране Пореске 

управе. 

Детаљнији начин коришћења апликативних решења за подношење појединачне 

пореске пријаве електронским путем биће предмет посебног корисничког упутства које 

ће бити објављено на сајту Пореске управе. 

 Пореска управа аутоматским путем врши проверу формалне исправности и 

математичке (обрачунске) тачности свих исказаних позиција на обрасцу ППП ПД.  

Уколико поднета ППП-ПД није формално и математички (обрачунски) потпуна 

и тачна, подносилац појединачне пореске пријаве се електронским путем обавештава да 

на порталу Пореске управе може видети све позиције са конкретне пореске пријаве које 

садрже формалне недостатке и/или математичке грешке, као и упутство за њихову 

исправку. Појединачна пореска пријава за коју је подносилац пријаве добио 

информације о формалној неисправности/математичкој нетачности не сматра се 

поднетом. Подносилац пријаве треба да у најкраћем року изврши исправке, и 

електронским путем Пореској управи достави исправљену појединачну пореску 

пријаву у којој су отклоњени сви недостаци на које је указано. Исправљена појединачна 

пореска пријава се не сматра измењеном пореском пријавом из члана 40. ЗПППА. 

Пореска управа поново врши проверу свих података исказаних на исправљеној 

појединачној пореској пријави, и ако исправљена пријава опет садржи формалне 

недостатке или математичке грешке, подносилац пријаве се о истима поново 

обавештава, а пореска пријава не може добити статус ''поднета'' све док сви исказани 

подаци на пријави не буду формално исправни и математички тачни. 

Када се аутоматском контролом утврди да је појединачна пореска пријава 

формално исправна и математички тачна, подносиоцу пореске пријаве се електронским 

путем доставља обавештењео броју који је додељен пореској пријави и броју одобрења 

за плаћање укупног износа обавезе по том основу, а појединачна пореска пријава се 

сматра поднетом. 

Исплатилац прихода обавезно уписује број одобрења за плаћање у: 

 налог за уплату, односно налог за пренос средстава (у даљем тексту: налог за 

плаћање) за плаћање пореза по одбитку и 

 налог за плаћање, односно у налог за исплату готовине за плаћање било ког 

прихода који се исказује у појединачној пореској пријави, а који се исплаћује 

примаоцима прихода. 

Број одобрења за плаћање који се генерише по моделу 97 уписује се:  

 у налогу за плаћање у поље: позив на број (одобрење),  

 у налогу за исплату готовине: у поље - позив на број (задужење).  

У налог за плаћање, односно налог за исплату готовине обавезно се уноси и 

одговарајућа шифра плаћања прописана актом Народне банке Србије који уређује 

облик, садржину и начин коришћења јединствених инструмената платног промета. Ова 

шифре представља информацију банци којој је поднет налог за плаћање, односно 

исплату готовине, да ли је у овом налогу обавезно уписивање позива на број одобрења 

који додељује Пореска управа. Пореска управа на својој интернет страни објављује 



30 

шифре плаћања за које је обавезно у налог за плаћање, односно исплату готовине унети 

позив на број одобрења.  

Банка којој је поднет налог за плаћање, односно исплату готовине прво 

проверава да ли је за унету шифру плаћања у налог обавезно уписати позив на број 

одобрења. Ако јесте, а овај број није уписан, банка налог неће извршити, већ ће га 

вратити налогодавцу.  

Ако је број одобрења за плаћање уписан, банка проверава модуларну исправност 

(модел 97) броја одобрења за плаћање.  

Ако је број одобрења за плаћање модуларно исправан, банка проверава да ли је 

Пореска управа доделила тај број исплатиоцу прихода који је наведен у налогу за 

плаћање, односно у налогу за исплату готовине. Ову проверу банка врши електронским 

упитом у базу података Пореске управе.  

Банка извршава налог за плаћање, односно налог за исплату готовине искључиво 

ако исплатилац прихода наведен у том налогу има ПИБ, односно ЈМБГ исплатиоца 

прихода којем је Пореска управа доделила проверавани број одобрења за плаћање. 

Ако плаћање врши друго лице уместо исплатиоца прихода (тзв. плаћање 

асигнацијом), банка извршава налог за плаћање искључиво ако тај налог у пољу позив 

на број (задужење) садржи и податке о ПИБ, односно ЈМБГ исплатиоца прихода којем 

је Пореска управа доделила проверавани број одобрења за плаћање.  

Банка неће извршити налог за плаћање, односно налог за исплату готовине ако:  

1) не садржи прописане обавезне елементе, или  

2) ако је број одобрења за плаћање модуларно неисправан, или  

3) број одобрења за плаћање није додељен лицу које налаже плаћање, односно 

исплатиоцу прихода за рачун којег се плаћање врши. 

Банка може извршити налог ако у року од 10 секунди од упућивања Пореској 

управи упита не добије од Пореске управе електронски одговор на тај упит. 

Банка не контролише износ наведен на налогу за плаћање, јер тај износ може да 

буде већи од укупног износа наведеног у пореској пријави којој је додељен број 

одобрења (нпр: исплатилац прихода не плати доспелу обавезу у року, па сам обрачуна 

и уз обавезу плати и камату), а може бити и мањи (обвезник обрачунати износ пореза 

по одбитку плаћа у деловима). 

Имајући у виду да банка као исплатилац прихода може извршити исплату 

камате, укључујући и приписивање камате својим штедишама – физичким лицима и 

пре подношења појединачне пореске пријаве, исплату, односно припис камате на 

штедне улоге својим депонентима у овом случају може извршити без позива на број 

одобрења, будући да јој није ни могао бити додељен. У овом случају банка је дужна да 

поднесе појединачну пореску пријаву, обрачуна и плати порез по одбитку на дан 

исплате камате, односно најкасније првог наредног дана када ради платни промет, ако у 

моменту исплате камате платни промет није радио. 

Плаћање свих обавеза исказаних на обрасцу ППП-ПД врши се на 

јединствени уплатни рачун за порезе по одбитку, тако да подносилац пореске 

пријаве, у налог за плаћање пореза по одбитку уписује јединствени уплатни рачун за 

порезе по одбитку, број одобрења за плаћање и износ обавезе који се плаћа по том 

основу. 

 

 

4. Појединачна пореска пријава по службеној дужности 

 

 Сагласно одредби члана 51. став 3. Закона о доприносима послодавац који не 

исплати зараду до последњег дана у текућем месецу за претходни месец, дужан је да 
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најкасније до тог рока обрачуна и уплати доприносе за претходни месец на најнижу 

месечну основицу доприноса из члана 37. овог закона. 

 Најнижу месечну основицу доприноса чини износ од 35% просечне месечне 

зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци 

републичког органа надлежног за послове статистике. Износ најниже месечне основице 

утврђује и објављује министар надлежан за послове финансија, а примењује се од првог 

дана наредног месеца по објављивању тог износа. 

 Ако послодавац не поступи у складу са наведеном одредбом члана 51. став 3. 

Закона о доприносима и у прописаном року не поднесе пореску пријаву, Пореска 

управа ће, одмах по истеку последњег дана у месецу у односу на претходни месец за 

који није извршена исплата зарада, ни уплата доприноса на најнижу месечну основицу, 

уместо пореског обвезника, односно пореског плаца поднети појединачну пореску 

пријаву по службеној дужности. 

Појединачном пореском пријавом по службеној дужности послодавац се, за 

одређени обрачунски период, задужује доприносима за обавезно социјално 

осигурање на најнижу месечну основицу доприноса, појединачно по запосленим 

радницима. 

Имајући у виду да пријаву по службеној дужности подноси Пореска управа 

уместо послодавца – исплатиоца прихода који је пропустио да испуни своју обавезу, у 

овој пријави задужење за доприносе (из и на зараду) обрачунава се на најнижу месечну 

основицу доприноса за све примаоце прихода – запослене независно од тога да ли за 

све или неке од њих послодавац користи право на олакшицу или субвенцију, или неки 

од запослених може имати право на бенефицирани радни стаж. Све податке у пријави 

по службеној дужности послодавац има право да промени подношењем измењене 

пореске пријаве када може навести и обавезе за бенефицирани радни стаж за неке или 

све запослене, као и одговарајући обрачун за запослене за које користи право на 

пореске олакшице или субвенције. 

Податке о запосленим радницима код одређеног послодавца, за одређени 

обрачунски период Пореска управа ће добијати од Централног регистра обавезног 

социјалног осигурања (у даљем текст: ЦРОСО), који у електронском облику доставља 

Пореској управи податке потребне за подношење појединачне пореске пријаве по 

службеној дужности, у року од три дана од дана достављања захтева Пореске управе за 

потребним подацима. 

Поред података ЦРОСО за подношење појединачне пореске пријаве по 

службеној дужности, Пореска управа ће користити и податке из својих службених 

евиденција о претходно поднетим појединачним пореским пријавама, као и податке из 

Регистра послодаваца/исплатилаца прихода и Регистра примаоца прихода које формира 

Пореска управа. 

 Појединачна пореска пријава по службеној дужности се формира у 

електронском облику и смешта на портал Пореске управе, а исплатиоцу прихода – 

послодавцу, уместо кога је Пореска управа поднела појединачну пореску пријаву по 

службеној дужности, поштом (на адресу седишта/пребивалишта исплатиоца прихода) и 

електронском поштом (на електронску адресу) доставља обавештење, које обавезно 

садржи: 

- назив/име и презиме, седиште/пребивалиште, ПИБ/ЈМБГ пореског обвезника, 

односно пореског плаца 

- идентификациони број пријаве 

- правни основ за подношење појединачне пореске пријаве по службеној 

дужности 
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- да је по основу те пријаве порески обвезник, односно порески платац задужен 

за износ обавезе за порезе по одбитку одређене за најнижу месечну основицу 

доприноса, а за број прималаца према евиденцији Пореске управе 

- да камата за неплаћене пореске обавезе почиње да тече од дана настанка 

пореске обавезе у складу са законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално 

осигурање 

- да је неподношењем појединачне пореске пријаве начињен прекршај по 

одредбама члана 177. став 1. ЗПППА 

- да је појединачна пореска пријава поднета по службеној дужности доступна на 

порталу Пореске управе у оквиру корисничке апликације 

- да се обавеза утврђена у појединачној пореској пријави по службеној дужности 

плаћа на прописани јединставени уплатни рачун за порезе по одбитку са позивом на 

број одобрења који је пореска управа доделила тој пријави. 

Ако пореска пријава по службеној дужности коју је поднела Пореска управа 

уместо пореског обвезника, односно пореског плаца не садржи тачне податке (нпр: 

формирано је задужење за мањи или већи број запослених у одређеном временском 

периоду и сл.) исплатилац прихода – послодавац дужан је да поднесе измењену 

појединачну пореску пријаву у смислу члана 40. ЗПППА која садржи тачне податке о 

броју запослених за конкретан обрачунски период. 

Исплатилац прихода – послодавац се у пореском рачуноводству задужује 

обавезом утврђеном на основу пријаве по службеној дужности на последњи дан рока за 

исплату доприноса прописаног Законом о доприносима, а камата почиње да му се 

обрачунава од првог наредног дана по истеку овог рока.  
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ДЕО 2 

 

ОПИС ШИФАРА ПРИХОДА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА  

ИЗ КАТАЛОГА ВРСТЕ ПРИХОДА  

са примерима попуњавања података у образац ППП ПД  

у пољима 3.7 – 3.17 
 

 

У приходе из радног односа спадају зарада, односно плата (у даљем тексту: 

зарада), уговорена накнада за привремене и повремене послове и накнада зараде. 

 Сви приходи који се у складу са Законом сматрају зарадом (у даљем тексту: 

зарада) имају следеће ознаке врста прихода (у даљем тексту: ОВП): 

- 101 - зарада; 

- 102 - зарада упућених на рад у иностранство; 

- 103 - зарада лица запослених код страних или међународних организација и 

установа, страних правних или физичких лица на територији Републике; 

- 104 - зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за радно 

оспособљавање и запошљавање особа са инвалидитетом; 

- 105 - зарада из члана 13. став 1, члана 14, члана 14а и члана 14б Закона, 

инвалида рада (раде 4 сата дневно); 

- 106 - лична зарада предузетника; 

- 107 - лична зарада пољопривредника који води пословне књиге; 

- 108 - разлика зараде лица постављених на јавну фукцију за време обављања те 

функције; 

- 109 - исплата доприноса на најнижу месечну основицу доприноса, без плаћања 

зараде; 

- 110 и 111 - примања из члана 18. Закона преко неопорезивог износа,  

- 150 и 151 - уговорена накнада за привремене и повремене послове. 

- 199 - приходи који имају карактер зараде или накнаде зараде на које се обавезе 

обрачунавају по посебним правилима. 
 ОВП за накнаде зараде су: 

 - 201, 202 и 203 - накнаде зараде на терет послодавца; 

 - 204, 205, 206, 207 и 209 - накнаде зарада на терет других исплатилаца.  

 - 208 - плаћање доприноса за здравство за време неплаћеног одсуства док дете не 

напуни три године живота. 

 За сваку од горе наведених ОВП исплатилац прихода треба да изабере и 

одговарајуће ознаке за пореске олакшице, односно субвенције (ознаке од 00 до 07, у 

даљем тексту: ОЛ), као и ознаку за постојање, односно врсту стажа осигурања који се 

рачуна са увећаним трајањем (цифре од 0 до 4, у даљем тексту: Б, односно бенефиција). 

Комбинацијом ОВП, ОЛ и Б уз информацију коју носи МФП поље добија се пуна 

информација о начину обрачуна припадајућих обавеза за приход означен одређеном 

комбинацијом.  

У наставку дат је детаљан опис комбинација ОВП, ОЛ и Б за приходе из радног 

односа. 
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ЗАРАДЕ 
 

 

1. Зарада без пореске олакшице, односно субвенције и бенефиције 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

101 00 0 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 

14а и 14б Закона о порезу на доходак грађана („Службени 

гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02-др. закон, 135/04, 62/06, 

65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-УС, 93/12,114/12-

УС, 47/13 и 48/13-исправка - у даљем тексту: Закон) осим личне 

зараде предузетника, укључујући и запослене у привредном 

друштву чији су оснивачи, односно чланови, без олакшица и без 

стажа осигурања који се рачуна са увећаним трајањем. 

 

Зарада без пореске олакшице и бенефиције (101 00 0) обухвата: 

1) зараду из члана 13. став 1. и 4. Закона; 

2) примања из члана 14. Закона и то: примања у облику бонова, новчаних 

потврда, робе, чињењем или пружањем погодности, опраштањем дуга, као и 

покривањем расхода обвезника новчаном надокнадом или непосредним плаћањем, 

примања у облику хартија од вредности (у даљем тексту: ХоВ), осим акција стечених у 

поступку својинске трансформације, које запослени добије од послодавца или од с 

послодавцем повезаног лица у моменту стицања права располагања на тим ХоВ, као и 

ХоВ које запослени добије на основу правила награђивања (опције на акције и др.) од 

послодавца или с послодавцем повезаног лица; 

3) примања по основу чињења или пружања погодности из члана 14а Закона, а 

нарочито коришћење службеног возила и другог превозног средства у приватне сврхе, 

као и коришћење стамбених зграда и станова који су у власништву послодавца или на 

располагању послодавца по основу закупа или по другом основу, уз плаћање закупнине 

или без плаћања закупнине; 

4) премије свих видова добровољног осигурања, као и пензијски допринос у 

добровољни пензијски фонд које послодавац плаћа за запослене - осигуранике 

укључене у добровољно осигурање, односно за запослене - чланове добровољног 

пензијског фонда, у складу са законом који уређује добровољно осигурање, односно 

добровољне пензијске фондове и пензијске планове, преко неопорезивог износа; 

Основицу пореза на зараде из члана 13. став 1 и 4. до 14б овог закона чини 

исплаћена, односно остварена зарада која садржи припадајуће обавезе који се 

плаћају из зараде (у даљем тексту: зарада) умањена за неопорезиви износ, 

прописан одредбом члана 15а став 2. Закона. 

За лице које ради са непуним радним временом зарада се умањује за 

неопорезиви износ зараде сразмерно радном времену тог лица у односу на пуно радно 

време. 

Кад лице остварује пуно радно време код два или више послодаваца, 

умањење зараде за неопорезиви износ врши сваки послодавац сразмерно радном 

времену запосленог код тог послодавца у односу на пуно радно време, с тим што 

укупно умањење не може прећи неопорезиви износ прописан за пуно радно време. 

Кад лице остварује непуно радно време код два или више послодаваца, сваки 

послодавац врши умањење сразмерно радном времену код послодавца у односу на 

укупно радно време, тако да збир умањења мора бити мањи од неопорезивог износа 

зараде за пуно радно време, односно мора бити сразмеран укупном радном времену 

лица у односу на пуно радно време. 
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Неопорезиви износ зараде усклађује се годишњим индексом потрошачких цена 

у календарској години која претходи години у којој се усклађивање врши, према 

подацима републичког органа надлежног за послове статистике.  

Пореска стопа је 10%. 
Основица доприноса, сходно одредби члана 13. Закона о доприносима за 

запослене и за послодавце је зарада. 

Основица доприноса за запослене и за послодавце не умањује се за неопорезиви 

износ из члана 15а став 2. Закона. 

У основицу доприноса за запослене и за послодавце се укључује и разлика 

између збира премије за добровољно здравствено осигурање и уплата добровољног 

пензијског доприноса које послодавац на терет сопствених средстава плаћа за 

запослене и законом прописаног износа. 

Основица доприноса за запослене и за послодавце не може бити нижа од 

најниже месечне основице доприноса, ни виша од највише месечне основице 

доприноса - члан 36. став 1. и члан 41. Закона о доприносима. 

Када је период за који се обрачунава допринос краћи од месец дана, а 

испуњени су услови за примену најниже месечне основице доприноса, обрачун 

доприноса се врши на сразмерни износ најниже месечне основице доприноса (члан 39. 

став 1. Закона о доприносима). 

Сразмерни износ најниже месечне основице доприноса утврђује се као износ 

најниже месечне основице доприноса сразмеран броју дана, односно броју часова рада 

у месецу за који постоји обавеза обрачуна доприноса – члан 39. став 3. Закона о 

доприносима. 

Сходно члану 40. Закона о доприносима за запосленог који ради са непуним 

радним временом код једног послодавца, а зарада коју остварује је нижа од најниже 

месечне основице доприноса, основица доприноса је најнижа месечна основица 

доприноса. 

За запосленог који ради са непуним радним временом код два или више 

послодаваца, сваки послодавац обрачунава и плаћа доприносе на зараду коју запослени 

остварује код тог послодавца ако је та зарада једнака или виша од сразмерног износа 

најниже месечне основице доприноса који се утврђује сразмерно радном времену 

запосленог код тог послодавца у односу на пуно радно време. 

Ако запослени ради са непуним радним временом код два или више 

послодаваца, послодавац код којег остварује зараду нижу од сразмерног износа најниже 

месечне основице доприноса који се утврђује сразмерно радном времену запосленог 

код тог послодавца у односу на пуно радно време, обрачунава и плаћа доприносе на 

сразмерни износ најниже месечне основице доприноса. 

Ако се зарада исплаћује у деловима, а први део зараде је мањи од најниже 

месечне основице доприноса, послодавац је дужан да приликом исплате првог дела 

зараде, обрачуна и плати доприносе на најнижу месечну основицу доприноса. 

Стопе доприноса прописане су чланом 44. став 2. Закона о доприносима, а 

плаћају се истовремено из основице (на терет запосленог) и на основицу (на терет 

послодавца) и то: 

- допринос за пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: допринос за 

ПИО) на терет запосленог по стопи од 13% и на терет послодавца по стопи од 

11%. 

- допринос за обавезно здравствено осигурање (у даљем тексту: допринос за ЗДР) на 

терет запосленог по стопи од 6,15% и на терет послодавца по стопи од 6,15%. 
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- допринос за осигурање за случај незапослености (у даљем тексту: допринос за 

НЗС) на терет запосленог по стопи од 0,75% и на терет послодавца по стопи од 

0,75%. 
 

 

Пример 

Послодавац зараду плаћа у целости, тако да је прва исплата за обрачунски 

период истовремено и коначна исплата зараде. Зарада износи 50.000,00 динара за пуно 

радно време, запосленом за којег послодавац не користи олакшицу/субвенцију, а 

запосленом се стаж осигурања не рачуна са увећаним трајањем 

У обрасцу ППП-ПД исплатилац прихода на пољима од 3.6 до 3.17 исказује 

следеће: 
Бр. 

поља 
Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6 Шифра врсте 

прихода 

1 01 101 00 0 Прва верзија Каталога (1), прималац 

прихода запослени (01), ОВП (101), нема 

олакшица (00), нема бенефицираног стажа 

(0).  

3.7. Број дана 31 Број календарских дана у обрачунском 

периоду у којем је прималац прихода 

провео на раду 

3.8 Број сати 184 Број сати рада у обрачунском периоду 

3.8а Фонд сати 184 Укупан месечни фонд сати у обрачунском 

периоду 

3.9 Бруто приход 50.000,00 Зарада 

3.10 Основица за порез 39.000,00 Зарада умањенa за неопорезиви износ од 

11.000 динара за пуно радно време 

3.11 Порез 3.900,00 10% на основицу за порез 

3.12 Основица за 

допринос 

50.000,00 Зарада  

3.13 ПИО 12.000,00 На терет запосленог 13% и на терет 

послодавца 11% 

3.14 Здравство 6.150,00 На терет запосленог 6,15% и на терет 

послодавца 6,15% 

3.15 Незапосленост 750,00 На терет запосленог 0,75% и на терет 

послодавца 0,75% 

3.16 Бeнефицирани 

ПИО 

0,00 Нема бенефицирани стаж 

3.17 МФП за обрачун  не попуњава се  

 

 

Пример  

Послодавац зараду плаћа у целости, тако да је прва исплата за обрачунски 

период истовремено и коначна исплата зараде. Зарада износи 18.000,00 динара за пуно 

радно време, запосленом за којег послодавац не користи олакшице/субвенције за 

запошљавање. Запослени није распоређен на послове на којима се стаж осигурања 

рачуна са увећаним трајањем. У обрасцу ППП-ПД исплатилац прихода на пољима од 

3.6 до 3.17 исказује следеће: 
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Бр. 

поља 
Назив поља 

Податак за 

унос 
Објашњење 

3.6 Шифра врсте 

прихода 

1 01 101 00 0 Прва верзија Каталога (1), прималац 

прихода запослени (01), ОВП (101), 

нема олакшица (00), нема 

бенефицираног стажа (0)  

3.7 Број дана 30 број календарских дана које је прималац 

прихода провео на раду 

3.8 Број сати 176 број сати рада у обрачунском периоду 

3.8а Фонд сати 176 укупан месечни фонд сати у 

обрачунском периоду 

3.9 Бруто приход 18.000,00 износ зараде за исплату 

3.10 Основица за 

порез 

7.000,00 зарада умањенa за неопорезиви износ од 

11.000 динара за пуно радно време 

3.11 Порез 700,00 10% на основицу за порез 

3.12 Основица за 

допринос 

20.090,00 најнижа месечна основица доприноса 

јер је зарада нижа од најниже месечне 

основице  

3.13 ПИО 4.821,60 збир доприноса за ПИО на терет 

запосленог 13% и на терет послодавца 

11% 

3.14 Здравство 2.471,07 збир доприноса за ЗДР на терет 

запосленог 6,15% и на терет послодавца 

6,15% 

3.15 Незапосленост 301,35 збир доприноса за НЗС на терет 

запосленог 0,75% и на терет послодавца 

0,75% 

3.16 Бeнефицирани 

ПИО 

0,00 нема бенефицирани стаж 

3.17 МФП за обрачун не попуњава се  

 

 

Пример  

 

Послодавац исплаћује зараду у укупном износу од 50.000,00 динара у два дела за 

један обрачунски период, а за запосленог не користи олакшице/субвенције за 

запошљавање нити је запослени распоређен на послове на којима се стаж осигурања 

рачуна са увећаним трајањем 

 

 

У поље 3.6 – 3.17. обрасца ППП ПД се уписује: 

 
Исплата првог дела зараде 

запосленом за мај 2014. 

Исплата другог (коначног) дела 

зараде запосленом за мај 2014. 

Бр. поља Назив поља Податак за унос Податак за унос 

3.6 
Шифра врсте 

прихода 
1 01 101 00 0  1 01 101 00 0  

3.7 Број дана не мора се уписати 31 

3.8 Број сати не мора се уписати 176 

3.8а Фонд сати не мора се уписати 176 
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3.9 Бруто приход 30.000,00 20.000,00 

3.10 Основица за порез 
19.000,00 

(бруто приход 30.000 –неопорезиви 

износ од 11.000 

20.000,00 
(целокупан неопорезиви износ 

искоришћен код прве исплате) 

3.11 Порез 1.900,00 2.000,00 

3.12 
Основица за 

допринос 
30.000,00 20.000,00 

3.13 ПИО 7.200,00 4.800,00 

3.14 Здравство 3.690,00 2.460,00 

3.15 Незапосленост  450,00 300,00 

3.16 Бeнефициран ПИО 
0, јер запослени не ради на 

пословима са бен. стажом 
0 

3.17 МФП 1 
не попуњава се – прва исплата у 

обрачунском периоду 

11.000,00 
искоришћени неопорезиви износ код 

прве исплате и исту врсту прихода 

3.17 МФП 2 
не попуњава се – прва исплата у 

обрачунском периоду 

30.000,00 

претходно искоришћена основица 

доприноса за исту врсту прихода) 

3.17 МФП 3 
не попуњава се јер запослени ради 

пуно радно време 
не попуњава се 

3.17 МФП 4 не попуњава се – прва исплата 

30.000,00 

укупно претходно исплаћена зарада 

за обрачунски период и исту врсту 

прихода 

3.17 МФП 5 не попуњава се не попуњава се 

3.17 МФП 6 

не попуњава се – послодавац не 

уплаћује добровољно пензијско/ 

здравствено осигурање 

не попуњава се 

3.17 МФП 7 не попуњава се не попуњава се 

3.17 МФП 8 
не попуњава се – јер запослени ради 

пуно радно време  

не попуњава се – јер запослени ради 

пуно радно време 

3.17 МФП 9 
не попуњава се – јер основица за 

доприносе није виша од највише 

не попуњава се – јер основица за 

доприносе није виша од највише 

3.17 МФП10 
Не попуњава се – не комбинује се са 

другом ОВП зараде/накнаде зарада 

Не попуњава се –  не комбинује се 

са другом ОВП зараде/накнаде 

зарада 

3.17 МФП11 Не попуњава се, прва исплата 11.000,00 

3.17 МФП12 Не попуњава се, прва исплата 30.000,00 

 

Код исплате зараде пензионеру који се определио да му је приоритетни основ 

за здравствено осигурање зарада на основицу доприноса се обрачунава и плаћа: 

- допринос за ПИО на терет запосленог по стопи од 13% и на терет послодавца 

по стопи од 11% 

- допринос за здравствено осигурање по стопи од 6,15% на терет запосленог и на 

терет послодавца по стопи од 6,15% 

Допринос за случај незапослености се не обрачунава и не плаћа, па се у поље 

3.15 Допринос за случај незапослености уписује износ 0. 

Код исплате зараде пензионеру који се определио да му је приоритетни основ 

за здравствено осигурање пензија на основицу доприноса се обрачунава и плаћа 

допринос за ПИО на терет запосленог по стопи од 13% и на терет послодавца по стопи 

од 11%. Допринос за здравствено осигурање на терет запосленог и на терет послодавца 

и допринос за случај незапослености на терет запосленог и на терет послодавца се не 

обрачунава и не плаћа, па се у поље 3.14 и поље 3.15 – уписује износ 0. 
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Исти порески третман имају и приходи војних и пољопривредних пензионера 

који заснују радни однос и по том основу остварују зараду. 

 

 

2. Зарада без пореске олакшице, односно субвенције, а са бенефицијом 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

101 00 1 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а 

и 14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог којем се 

стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/14, укључујући 

запослене у привредном друштву чији су оснивачи, односно 

чланови друштва  

101 00 2 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а 

и 14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог којем се 

стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/15, укључујући 

запослене у привредном друштву чији су оснивачи, односно 

чланови друштва  

101 00 3 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а 

и 14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог којем се 

стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/16, укључујући 

запослене у привредном друштву чији су оснивачи, односно 

чланови друштва  

101 00 4 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а 

и 14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог којем се 

стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/18, укључујући 

запослене у привредном друштву чији су оснивачи, односно 

чланови друштва  

 

За зараде без пореске олакшице, односно субвенције а са бенефицијом поред 

доприноса за ПИО, здравствено осигурање (ЗДР) и осигурање од незапослености 

(НЗС)који се плаћају на терет запосленог и на терет послодавца, плаћа се и додатни 

допринос за ПИО на терет послодавца (члан 46. Закона о доприносима) приказане у 

следећој табели. 

 
Ознака 

Б 

Стаж осигурања са увећаним трајањем када се  Стопа додатног 

допринос за ПИО 

1 ефективних 12 месеци рада рачуна као 14 месеци стажа 

осигурања 
3,70% 

2 ефективних 12 месеци рада рачуна као 15 месеци стажа 

осигурања 
5,50% 

3 се ефективних 12 месеци рада рачуна као 16 месеци стажа 

осигурања 
7,30% 

4 ефективних 12 месеци рада рачуна као 18 месеци стажа 

осигурања  
11,00% 

 

 

Пример 

Послодавац зараду плаћа у целости, тако да је прва исплата за обрачунски 

период истовремено и коначна исплата зараде. Зарада износи 35.000,00 динара, а 

запослени ради на пословима на којима се ефективних 12 месеци рада рачуна као 18 

месеци стажа осигурања. За овог запосленог послодавац не користи право на олакшицу 

/субвенцију за запошљавање.  
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Образац ППП-ПД се попуњава на следећи начин: 
Бр. 

поља 

Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6 Шифра врсте 

прихода 

1 01 101 00 4 Прва верзија Каталога (1), прималац прихода 

запослени (01), ОВП (101), нема олакшица 

(00), бенефицирани стаж 12/18 (4). 

3.7. Број дана 30  

3.8 Број сати 176  

3.8а Фондсати 176  

3.9 Бруто приход 35.000,00  

3.10 Основица за порез 24.000,00 зарада умањенa за неопорезиви износ од 

11.000 динара за пуно радно време 

3.11 Порез 2.400,00 10% на основицу за порез 

3.12 Основица за 

доприносе 

35.000,00 зарада  

3.13 ПИО 8.400,00 збир доприноса за ПИО на терет запосленог 

13% и на терет послодавца 11% 

3.14 Здравство 4.305,00 збир доприноса за ЗДР на терет запосленог 

6,15% и на терет послодавца 6,15% 

3.15 Незапосленост 525,00 збир доприноса за НЗС на терет запосленог 

0,75% и на терет послодавца 0,75% 

3.16 Бeнефицирани 

ПИО 

3.850,00 додатни допринос за ПИО по стопи од 11% 

3.17 МФП за обрачун не попуњава се  

 

 

3. Зарада приправника млађег од 30 година са пореском олакшицом, без 

бенефиције 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

101 01 0 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 

14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог приправника, 

млађег од 30 година са правом на олакшицу за запошљавање по Закону 

и по Закону о доприносима укључујући запослене у привредном 

друштву чији су оснивачи, односно чланови. 

 

Код зараде приправника млађег од 30 година са пореском олакшицом, без 

бенефиције послодавац је за период од три године од дана закључења уговора о раду 

ослобођен: плаћања пореза из зараде (члан 21в став 1. Закона) и доприноса за ПИО, 

ЗДР и НЗС на терет послодавца (члан 45а став 1. Закона о доприносима). 

У образац ППП- ПД се уписује: 

- у поље 3.11 Порез - износ 0 (нула динара), јер је послодавац ослобођен 

плаћања пореза на зараду. 

- у поље 3.13 ПИО - износ за плаћање доприноса за ПИО на терет запосленог по 

стопи од 13% 

- у поље 3.14 Здравство - износ за плаћање доприноса ЗДР на терет запосленог 

по стопи од 6,15% 

- у поље3.15 Незапосленост - износ за плаћање доприноса за НЗС на терет 

запосленог по стопи од 0,75% 

Дакле, износи који се уписују у пољима 3.13 – 3.15 садрже само доприносе који 

се плаћају из зараде (на терет запосленог), а не садрже доприносе који се плаћају на 

зараду (на терет послодавца). 
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Пореска управа, на основу поднете појединачне пореске пријаве за обавезе по основу 

доприноса за ПИО, ЗДР и НЗС који се плаћају на терет послодавца задужује 

Националну службу за запошљавање, сходно одредби члана 45а став 13. Закона о 

доприносима. 

 

 

Пример. 

Послодавац зараду плаћа у целости, тако да је прва исплата за обрачунски 

период истовремено и коначна исплата зараде. Зарада износи 25.000,00 динара 

приправнику млађем од 30 година ипослодавац користи пореску олакшицу за 

запошљавање по Закону и Закону о доприносима. Запослени није распоређен на 

послове на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем. Образац ППП-ПД 

се попуњава на следећи начин: 

 
Бр. 

поља 

Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6 Шифра врсте прихода 1 01 101 01 0 Прва верзија Каталога (1), прималац прихода 

запослени (01), ОВП (101), олакшица (01), 

нема бенефицирани стаж (0).  

3.7. Број дана 30  

3.8 Број сати 176  

3.8а Фондсати 176  

3.9 Бруто приход 25.000,00  

3.10 Основица за порез 14.000,00 зарада умањенa за неопорезиви износ зараде 

од 11.000,00 динара за пуно радно време 

3.11 Порез 0,00 послодавац ослобођен обавезе плаћања 

пореза 

3.12 Основица за 

допринос 

25.000,00 зарада  

3.13 ПИО 3.250,00 

 

допринос на терет запосленог 13%  

3.14 Зравство 1.537,50 допринос на терет запосленог 6.15%  

3.15 Незапосленост 187,50 допринос на терет запосленог 0,75%  

3.16 Бeнефицирани ПИО 0,00 нема бенефицирани стаж 

3.17 МФП за обрачун не попуњава се  

 

 

4. Зарада приправника млађег од 30 година са пореском олакшицом и 

бенефицијом 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

101 01 1 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 

14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог приправника, 

млађег од 30 година са правом на олакшицу за запошљавање по Закону 

и по Закону о доприносима, укључујући запослене у привредном 

друштву чији су оснивачи, односно чланови друштва, којем се стаж 

осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/14. 

101 01 2 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 

14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог приправника, 

млађег од 30 година са правом на олакшицу за запошљавање по Закону 
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и по Закону о доприносима, укључујући запослене у привредном 

друштву чији су оснивачи, односно чланови друштва, којем се стаж 

осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/15. 

101 01 3 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 

14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог приправника, 

млађег од 30 година са правом на олакшицу за запошљавање по Закону 

и по Закону о доприносима, укључујући запослене у привредном 

друштву чији су оснивачи, односно чланови друштва, којем се стаж 

осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/16 

101 01 4 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 

14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог приправника, 

млађег од 30 година са правом на олакшицу за запошљавање по Закону 

и по Закону о доприносима, укључујући запослене у привредном 

друштву чији су оснивачи, односно чланови друштва, којем се стаж 

осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/18 

 

Код зараде приправника млађег од 30 година са пореском олакшицом и 

бенефицијом послодавац је за период од три године од дана закључења уговора о раду 

ослобођен: плаћања пореза из зараде (члан 21в став 1. Закона); доприноса за ПИО, ЗДР 

и НЗС који се плаћају на терет послодавца (члан 45а став 1. Закона о доприносима) и  

додатног доприноса за ПИО на терет послодавца. 

У образац ППП- ПД се уписује: 

- у поље 3.11 порез - износ 0 (нула динара), јер је послодавац ослобођен плаћања 

пореза на зараду; 

- у поље 3.13 ПИО - износ за плаћање доприноса за ПИО на терет запосленог по 

стопи од 13%; 

- у поље 3.14 Здравство - износ за плаћање доприноса ЗДР на терет запосленог 

по стопи од 6,15%; 

- у поље 3.15 Незапосленост - износ за плаћање доприноса за НЗС на терет 

запосленог по стопи од 0,75%. 

Износи у пољима 3.13 – 3.15 не садрже допринос за ПИО по стопи од 11%, 

допринос за ЗДР по стопи од 6,15% и доприноса за НЗС по стопи од 0,75% који се 

плаћају на терет послодавца. 

У поље 3.16 Бенефицирани допринос - уписује се износ 0 (нула), јер 

послодавац користи олакшицу код запошљавања.  

 

Пореска управа, на основу поднете појединачне пореске пријаве задужује Националну 

службу за запошљавање за обавезе по основу доприноса на терет послодавца.  

 

 

Пример 

 

Послодавац зараду плаћа у целости, тако да је прва исплата за обрачунски 

период истовремено и коначна исплата зараде. Зарада износи 38.000,00 динара 

приправнику млађем од 30 година за које послодавац користи право на пореску 

олакшицу код запошљавања по Закону и Закону о доприносима. Запослени распоређен 

на послове на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/15. Образац 

ППП-ПД се попуњава на следећи начин: 
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Бр. 

поља 

Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6 Шифра врсте прихода 1 01 101 01 2 Прва верзија Каталога (1), прималац прихода: 

запослени (01), ОВП (101), користи се 

олакшица (01), има бенефицирани стаж 12/15 

(2).  

3.7. Број дана 30  

3.8 Број сати 176  

3.8а Фондсати 176  

3.9 Бруто приход 38.000,00  

3.10 Основица за порез 27.000,00 зарада умањенa за неопорезиви износ зараде 

од 11.000,00 динара за пуно радно време 

3.11 Порез 0,00 послодавац ослобођен обавезе плаћања 

пореза 

3.12 Основица за 

допринос 

38.000,00 зарада  

3.13 ПИО 4.940,00 

 

допринос на терет запосленог 13%  

3.14 Здравство 2.337,00 допринос на терет запосленог 6.15%  

3.15 Незапосленост 285,00 допринос на терет запосленог 0,75%  

3.16 Бeнефицирани 

ПИО 

0,00 послодавац ослобођен плаћања додатног 

доприноса за ПИО 

3.17 МФП за обрачун не попуњава се   

 

 

5. Зарада новозапосленог млађег од 30 година са пореском олакшицом, без 

бенефиције  

 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

101 02 0 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 

14б Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог млађег од 

30 година са правом на олакшицу за запошљавање по Закону и по 

Закону о доприносима, укључујући запослене у привредном друштву 

чији су оснивачи, односно чланови 

Код зараде запосленог млађег од 30 година са пореском олакшицом а без 

бенефиције послодавац је за период од две године од дана закључења уговора о раду 

ослобођен плаћања пореза из зараде (члан 21в став 2. Закона) и доприноса за ПИО, ЗДР 

и НЗС на терет послодавца (члан 45а став 2. Закона о доприносима). 

 

 

6. Зарада новозапосленог млађег од 30 година са пореском олакшицом и 

бенефицијом 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

101 02 1 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 

14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог млађег од 30 

година са правом на олакшицу за запошљавање по Закону и по Закону 

о доприносима, укључујући запослене у привредном друштву чији су 

оснивачи, односно чланови, са правом на стаж са увећаним трајањем 

12/14 
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101 02 2 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 

14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог млађег од 30 

година са правом на олакшицу за запошљавање по Закону и по Закону 

о доприносима, укључујући запослене у привредном друштву чији су 

оснивачи, односно чланови, са правом на стаж са увећаним трајањем 

12/15 

101 02 3 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 

14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог млађег од 30 

година са правом на олакшицу за запошљавање по Закону и по Закону 

о доприносима, укључујући запослене у привредном друштву чији су 

оснивачи, односно чланови, са правом на стаж са увећаним трајањем 

12/16 

101 02 4 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 

14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог млађег од 30 

година са правом на олакшицу за запошљавање по Закону и по Закону 

о доприносима, укључујући запослене у привредном друштву чији су 

оснивачи, односно чланови, са правом на стаж са увећаним трајањем 

12/18 

 

Код зараде новозапосленог млађег од 30 година са пореском олакшицом и 

бенефицијом послодавац је ослобођен: плаћања пореза из зараде; доприноса за ПИО, 

ЗДР и НЗС који се плаћају на терет послодавца, за период од две године од дана 

закључења уговора о раду и додатног доприноса за ПИО на терет послодавца. 

 

 

7. Зарада лица са инвалидитетом са пореском олакшицом 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

101 03 0 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 

14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог лица са 

инвалидитетом са правом на олакшицу за запошљавање по Закону и 

по Закону о доприносима, укључујући запослене у привредном 

друштву чији су оснивачи, односно чланови. 

 

Код зараде лица са инвалидитетом послодавац се ослобађа плаћања пореза из 

зараде тог лица (члан 21г Закона) и доприноса за ПИО, ЗДР и НЗС на терет послодавца 

(члан 45б. Закона о доприносима). 

 

 

Пример 
Послодавац зараду плаћа у целости, тако да је прва исплата за обрачунски 

период истовремено и коначна исплата зараде. Зарада износи 44.000,00 динара 

инвалиду и послодавац користи пореску олакшицу за запошљавање. Запосленом се 

стаж осигурања не рачуна са увећаним трајањем. Образац ППП-ПД се попуњава на 

следећи начин: 

 
Бр. 

поља 

Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6 Шифра врсте 

прихода 

1 01 101 03 0 Прва верзија Каталога (1), прималац прихода: 

запослени (01), ОВП (101), користи се 

олакшица (03), нема бенефицирани стаж (0).  

3.7. Број дана 30  
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3.8 Број сати 176  

3.8а Фонд сати 176  

3.9 Бруто приход 44.000,00  

3.10 Основица за порез 33.000,00 зарада умањенa за неопорезиви износ зараде 

од 11.000 динара за пуно радно време 

3.11 Порез 0,00 послодавац ослобођен обавезе плаћања 

пореза 

3.12 Основица за 

допринос 

44.000,00 зарада  

3.13 ПИО 5.720,00 

 

уписује се само износ доприноса за ПИО на 

терет запосленог 13%  

3.14 Здравство 2.706,00 уписује се само износ доприноса за ЗДР на 

терет запосленог 6.15%  

3.15 Незапосленост 330,00 уписује се само износ доприноса за НСЗ на 

терет запосленог 0,75%  

3.16 Бeнефицирани 

ПИО 

0,00 нема бенефицирани стаж  

3.17 МФП за обрачун не попуњава се  

 

Дакле, у обрасцу ППП-ПД износи који се уписују у пољима 3.13 – 3.15 не 

садрже допринос за ПИО, ЗДР, НЗС на терет послодавца. 

 

 

8. Зарада лица старијег од 45 година а млађег од 50 година са пореском 

олакшицом, без бенефиције 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

101 04 0 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а 

и 14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог старијег 

од 45 а млађег од 50 година, са правом на олакшицу за 

запошљавање по Закону и по Закону о доприносима, укључујући 

запослене у привредном друштву чији су оснивачи, односно 

чланови 

 

Код зараде лица старијег од 45 година а млађег од 50 година за које се користи 

пореска олакшица, а без бенефиције послодавац се: 

- ослобађа обавезе плаћања пореза из зараде тог новозапосленог лица (члан 21д 

Закона),  

- доприносе за ПИО, ЗДР и НЗС на терет запосленог плаћа по стопама из члана 

44. став 2. Закона о доприносима, а 

- доприносе за ПИО, ЗДР и НЗС на терет послодавца, плаћа по стопама из члана 

44. став 2. Закона о доприносима, умањеним за 80%  

Дакле, послодавац/ исплатилац прихода обрачунава и плаћа  

- допринос за ПИО на терет запосленог по стопи од 13% и на терет послодавца 

по стопи од 2,2% (стопа од 11% умањена за 80%); 

- допринос за ЗДР на терет запосленог по стопи од 6,15% и на терет послодавца 

по стопи од 1,23 % (стопа од 6,15% умањена за 80%); 

- допринос за НЗС на терет запосленог по стопи од 0,75% и на терет послодавца 

по стопи од 0,15 % (стопа од 0,75% умањена за 80%); 
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Пример 

Послодавац зараду плаћа у целости, тако да је прва исплата за обрачунски 

период истовремено и коначна исплата зараде. Зарада новозапосленог лица старијег од 

45 а млађем од 50 година износи 325.000,00 динара. Послодавац користи олакшицу за 

запошљавање. Образац ППП-ПД се попуњава на следећи начин: 

 
Бр. 

поља 

Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6 Шифра врсте 

прихода 

1 01 101 04 0 Прва верзија Каталога (1), прималац прихода: 

запослени (01), ОВП (101), користи се 

олакшица (04), нема бенефицирани стаж (0). 

3.7. Број дана 30  

3.8 Број сати 176  

3.8а Фонд сати 176  

3.9 Бруто приход 325.000,00  

3.10 Основица за порез 314.000,00 зарада умањенa за неопорезиви износ зараде 

од 11.000 динара за пуно радно време 

3.11 Порез 0,00 послодавац ослобођен обавезе плаћања 

пореза 

3.12 Основица за 

допринос 
300.000,00 Највиша месечна основица доприноса, јер је 

бруто зарада изнад највише месечне основице 

доприноса 

3.13 ПИО 45.600,00 допринос на терет запосленог 13% и 

допринос на терет послодавца 2,2% 

3.14 Здравство 22.140,00 допринос на терет запосленог 6.15% и 

допринос на терет послодавца 1,23% 

3.15 Незапосленост 2.700,00 допринос на терет запосленог 0,75% и 

допринос на терет послодавца 0,15% 

3.16 Бeнефицирани 

ПИО 

0,00 Нема бенефицирани стаж 

3.17 МФП за обрачун  не попуњава се   

Национална служба за запошљавање уплаћује разлику доприноса на терет 

послодавца и то: допринос за ПИО по стопи од 8,8%, допринос за ЗДР по стопи од 

4,92% и допринос за НЗС по стопи од 0,60% 

 

 

9. Зарада лица старијег од 45 година а млађег од 50 година са пореском 

олакшицом и бенефицијом 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

101 04 1 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а 

и 14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог старијег 

од 45 година а млађег од 50 година, са правом на олакшицу за 

запошљавање по Закону и по Закону о доприносима, укључујући 

запослене у привредном друштву чији су оснивачи, односно 

чланови, са правом на увећани стаж осигурања 12/14 

101 04 2 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а 

и 14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог старијег 

од 45 година а млађег од 50 година, са правом на олакшицу за 

запошљавање по Закону и по Закону о доприносима, укључујући 

запослене у привредном друштву чији су оснивачи, односно 

чланови, са правом на увећани стаж осигурања 12/15 
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101 04 3 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а 

и 14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог старијег 

од 45 година а млађег од 50 година, са правом на олакшицу за 

запошљавање по Закону и по Закону о доприносима, укључујући 

запослене у привредном друштву чији су оснивачи, односно 

чланови, са правом на увећани стаж осигурања 12/16 

101 04 4 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а 

и 14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог старијег 

од 45 година а млађег од 50 година, са правом на олакшицу за 

запошљавање по Закону и по Закону о доприносима, укључујући 

запослене у привредном друштву чији су оснивачи, односно 

чланови, са правом на увећани стаж осигурања 12/18 

 

Код зараде лица старијег од 45 година а млађег од 50 година за које се користи 

пореска олакшица са бенефицијом, послодавац јеослобођен плаћања пореза из зараде 

новозапосленог лица, а плаћа: 

- доприносе за ПИО, ЗДР и НЗС на терет запосленог по стопама из члана 44. став 

2. Закона о доприносима;  

- доприносе за ПИО, ЗДР и НЗС на терет послодавца, по стопама из члана 44. 

став 2. Закона о доприносима, умањеним за 80% и 

- додатни допринос за ПИО на терет послодавца, по стопама из члана 46. Закона 

о доприносима, умањеним за 80%.  

У обрасцу ППП-ПД исплатилац прихода исказује на пољу износ у динарима: 

3.9 зараде, 

3.10 основице за порез (зарада умањена за неопорезиви износ зараде) 

3.11 пореза у износу од 0 (нула) динара. 

3.12 основице доприноса (зарада која се не умањује за неопорезиви износ) 

3.13 збир износа доприноса за ПИО на терет запосленог по стопи од 13% и на 

терет послодавца по стопи од 2,2%  

3.14 збир износа за доприноса за ЗДР на терет запосленог по стопи од 6,15% и на 

терет послодавца по стопи од 1,23% 

3.15 збир износа доприноса за НЗС на терет запосленог по стопи од 0,75% и на 

терет послодавца по стопи од 0,15% 

3.16 додатног доприноса за ПИО на терет послодавца по једној од наведених 

стопа, зависно од бенефицираног стажа осигурања и то: 

0,74% (80% од 3,70%) за стаж осигурања 12/14 

1,1% (80% од 5,50%) за стаж осигурања 12/15 

1,46% (80% од 7,30%) за стаж осигурања 12/16  

2,2% (80% од 11,0%) за стаж осигурања 12/18 

 

 

10. Зарада запосленог старијег од 50 година са пореском олакшицом, без 

бенефиције  

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

101 05 0 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 

14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог старијег од 

50 година, са правом на олакшицу за запошљавање по Закону и по 

Закону о доприносима, укључујући запослене у привредном друштву 

чији су оснивачи, односно чланови 
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Код зараде која се исплаћује новозапосленом лицу старијем од 50 година за које 

послодавац користи пореску олакшицу по Закону и Закону о доприносима, послодавац 

се, за период од две године од дана заснивања радног односа, ослобађа: плаћања пореза 

из зараде тог лица (члан 21 д Закона о порезу на доходак) и доприноса за ПИО, ЗДР и 

НЗС на терет послодавца (члан 45 став 1. Закона о доприносима). 

 

 

11. Зарада запосленог старијег од 50 година са пореском олакшицом и 

бенефицијом 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

101 05 1 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а 

и 14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог старијег 

од 50 година, са правом на олакшицу за запошљавање по Закону и 

по Закону о доприносима укључујући запослене у привредном 

друштву чији су оснивачи, односно чланови, коме се стаж 

осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/14 

101 05 2 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а 

и 14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог старијег 

од 50 година, са правом на олакшицу за запошљавање по Закону и 

по Закону о доприносима, укључујући запослене у привредном 

друштву чији су оснивачи, односно чланови, коме се стаж 

осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/15 

101 05 3 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а 

и 14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог старијег 

од 50 година, са правом на олакшицу за запошљавање по Закону и 

по Закону о доприносима, укључујући запослене у привредном 

друштву чији су оснивачи, односно чланови, коме се стаж 

осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/16 

101 05 4 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а 

и 14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог старијег 

од 50 година, са правом на олакшицу за запошљавање по Закону и 

по Закону о доприносима, укључујући запослене у привредном 

друштву чији су оснивачи, односно чланови, коме се стаж 

осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/18 

 

Код исплате зараде новозапосленог лица старијег од 50 година са олакшицом и 

бенефицијом послодавац је, за период од две године од дана закључења уговора о раду, 

ослобођен:  плаћања пореза из зараде тог лица (члан 21 д Закона о порезу на доходак);  

доприноса за ПИО, ЗДР и НЗС на терет послодавца (члан 45 став 1. Закона о 

доприносима) и додатног доприноса за ПИО на терет послодавца.  

 

 

Пример  

Послодавац зараду плаћа у целости, па је прва исплата за обрачунски период 

истовремено и коначна исплата зараде. Зарада запосленог лица старијег од 50 година, 

за које послодавац користи пореску олакшицу па Закону и Закону о доприносима, а 

који је распоређен на радно место за које се ефективних 12 месеци рачуна 16 месеци 

стажа износи 380.000,00. Образац ППП-ПД се попуњава на следећи начин: 
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Бр. 

поља 

Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6 Шифра врсте 

прихода 

1 01 101 05 3 Прва верзија Каталога (1), прималац прихода: 

запослени (01, ОВП (101) користи се 

олакшица (05), има бенефицирани стаж 12/16 

(3). 

3.7. Број дана 30  

3.8 Број сати 176  

3.8а Фондсати 176  

3.9 Бруто приход 380.000,00  

3.10 Основица за порез 369.000,00 зарада умањенa за неопорезиви износ зараде 

од 11.000,00 динара за пуно радно време 

3.11 Порез 0,00 послодавац ослобођен обавезе плаћања 

пореза по члану 21д Закона о порезу 

3.12 Основица за 

допринос 
300.000,00 Највиша месечна основица доприноса  

3.13 ПИО 39.000,00 

 

допринос на терет запосленог 13% 

3.14 Зравство 18.450,00 допринос на терет запосленог 6.15%  

3.15 Незапосленост 2.250,00 допринос на терет запосленог 0,75%  

3.16 Бeнефицирани 

ПИО 

0,00 послодавац ослобођен плаћања додатног 

доприноса за ПИО 

3.17 МФП за обрачун не попуњава се  

 

Дакле, у обрасцу ППП-ПД исплатилац прихода не исказује износе доприноса за 

ПИО, ЗДР, НЗС и додатног доприноса за ПИО на терет средстава послодавца, које 

уместо послодавца плаћа Национална служба за запошљавање. 

 

 

12. Зарада запосленог лица млађег од 30 година или старијег од 45 година са 

субвенцијом, без бенефиције 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

101 06 0 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 

14б Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица 

млађег од 30 година, или старијег од 45 година, са правом на 

субвенцију за запошљавање по Уредби о подстицању запошљавања 

(''Сл. гласник РС'', бр. 32/11 и 34/11, у даљем тексту: Уредба), 

укључујући запослене у привредном друштву чији су оснивачи, 

односно чланови 

 

Код зараде запосленог лица млађег од 30 година или старијег од 45 година за 

које се користи субвенција за запошљавање, без бенефиције послодавац остварује 

право на субвенцију: 

- укупног износа обрачунатог пореза из зараде и  

- укупног доприноса за ПИО на терет запосленог по стопи од 13% и на терет 

послодавца по стопи од 11% 

У обрасцу ППП-ПД исплатилац прихода уписује износ: 

3.9 зараде, 

3.10 основице за порез (зарада умањена за неопорезиви износ зараде) 

3.11 0 (нула) пореза  
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3.12 основице доприноса (зарада која се не умањује за неопорезиви износ) 

3.13 0 (нула) доприноса за ПИО на терет запосленог и на терет послодавца. 

3.14 укупног доприноса за ЗДР на терет запосленог по стопи од 6,15% и на терет 

послодавца по стопи од 6,15% 

3.15 укупног доприноса за НЗС на терет запосленог по стопи од 0,75% и на терет 

послодавца по стопи од 0,75%  

3.16. додатни допринос за ПИО се непопуњава, јер запослени не ради на 

пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајање 

Пореска управа, на основу поднете појединачне пореске пријаве за обавезе по 

основу доприноса за ПИО по стопи од 13% на терет запосленог и по стопи од 11% на 

терет послодавца задужује Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, 

преко уплатних рачуна за допринос за ПИО запослених, за сваког послодавца 

појединачно, са позивом на ПИБ тог послодавца  

 

 

13. Зарада запосленог лица млађег од 30 година или старијег од 45 година са 

субвенцијом и бенефицијом 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

101 06 1 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 

14б Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица 

млађег од 30 година или старијег од 45 година, са правом на 

субвенцију за запошљавање по Уредби, укључујући запослене у 

привредном друштву чији су оснивачи, односно чланови, коме се 

стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/14 

101 06 2 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 

14б Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица 

млађег од 30 година или старијег од 45 година, са правом на 

субвенцију за запошљавање по Уредби, укључујући запослене у 

привредном друштву чији су оснивачи, односно чланови, коме се 

стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/15 

101 06 3 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 

14б Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица 

млађег од 30 година или старијег од 45 година, са правом на 

субвенцију за запошљавање по Уредби, укључујући запослене у 

привредном друштву чији су оснивачи, односно чланови, коме се 

стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/16 

101 06 4 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 

14б Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленоглица 

млађег од 30 година или старијег од 45 година, са правом на 

субвенцију за запошљавање по Уредби, укључујући запослене у 

привредном друштву чији су оснивачи, односно чланови, коме се 

стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/18 

 

Код зараде запосленог лица млађег од 30 година или старијег од 45 година за 

које се користи субвенција за запошљавање, са бенефицијом послодавац остварује 

право на субвенцију: 

- укупног износа обрачунатог пореза на зараде и  

- укупног доприноса за ПИО на терет запосленог по стопи од 13% и на терет 

послодавца по стопи од 11% и 

- додатног доприноса за ПИО на терет послодавца. 
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Пример  
Послодавац зараду плаћа у целости, тако да је прва исплата за обрачунски 

период истовремено и коначна исплата зараде. Зарада новозапосленог лица, млађег од 

30 година са субвенцијом по Уредби, које ради на пословима на којима се ефективних 

12 месеци рада рачуна као 18 месеци стажа износи 35.000,00 динара. Образац ППП-ПД 

се попуњава на следећи начин: 

 
Бр. 

поља 

Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6 Шифра врсте 

прихода  

1 01 101 06 4 Прва верзија Каталога (1), прималац прихода: 

запослени (01), ОВП (101), користи се 

субвенција по Уредби (06), има 

бенефицирани стаж 12/18 (4). 

3.7. Број дана 30  

3.8 Број сати 176  

3.8а Фондсати 176  

3.9 Бруто приход 35.000,00  

3.10 Основица за порез 24.000,00 зарада умањенa за неопорезиви износ зараде 

од 11.000,00 динара за пуно радно време 

3.11 Порез 0,00 послодавац ослобођен обавезе плаћања 

пореза  

3.12 Основица за 

допринос 

35.000,00 зарада 

3.13 ПИО 0,00 послодавац ослобођен плаћања доприноса 

за ПИО на терет запосленог по стопи од 

13% и на терет послодавца по стопи од 

11% 

3.14 ЗДР 4.305,00 допринос на терет запосленог 6.15% + 

допринос на терет послодавца 6,15% 

3.15 НЗС 525,00 допринос на терет запосленог 0,75% + 

допринос на терет послодавца 0,75% 

3.16 Бeнефицирани 

ПИО 

0,00 послодавац ослобођен плаћања додатног 

доприноса за ПИО 

3.17 МФП за обрачун  не попуњава се   

 

Уплату субвенционисаних доприноса за ПИО на терет запосленог, доприноса за ПИО 

на терет послодавца и додатног доприноса за ПИО врши Републички фонд за пензијско 

и инвалидско осигурање по основу задужења које формира Пореска управа на основу 

поднете појединачне пореске пријаве. 

 

 

14. Зарада запосленог лица старијег од 30 година а млађег од 45 година са 

субвенцијом, без бенефиције 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

101 07 0 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а 

и 14б Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица 

старијег од 30 година а млађег од 45 година, са правом на 

субвенцију за запошљавање по Уредби, укључујући запослене у 

привредном друштву чији су оснивачи, односно чланови 
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Код зараде запосленог лица старијег од 30 година а млађег од 45 година за које 

се користи субвенција за запошљавање, без бенефиције послодавац у складу са 

Уредбом остварује право на субвенцију: 

- 30% обрачунатог пореза на зараде и  

- укупног доприноса за ПИО на терет запосленог по стопи од 13% и на терет 

послодавца по стопи од 11%. 

 

 

Пример 

Послодавац зараду плаћа у целости, тако да је прва исплата за обрачунски 

период истовремено и коначна исплата зараде. Зарада новозапосленог лица, старијег од 

30 година, а млађег од 45 година са субвенцијом по Уредби износи 35.000,00 динара. 

Запослени не ради на пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним 

трајањем. Образац ППП-ПД се попуњава на следећи начин: 

 
Бр. 

поља 

Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6 Шифра врсте 

прихода 

1 01 101 07 0 Прва верзија Каталога (1), прималац прихода: 

запослени (01), ОВП (101), користи се 

субвенција по Уредби (07), нема 

бенефицирани стаж (0). 

3.7. Број дана 30  

3.8 Број сати 176  

3.8а Фондсати 176  

3.9 Бруто приход 35.000,00  

3.10 Основица за порез 24.000,00 зарада умањенa за неопорезиви износ зараде 

од 11.000,00 динара за пуно радно време 

3.11 Порез 1.680,00 обрачунати порез умањен за 30% 

3.12 Основица за 

допринос 

35.000,00 зарада 

3.13 ПИО 0,00 послодавац ослобођен плаћања доприноса 

за ПИО на терет запосленог по стопи од 

13% и на терет послодавца по стопи од 

11% 

3.14 Здравство 4.305,00 допринос на терет запосленог 6.15% + 

допринос на терет послодавца 6,15% 

3.15 Незапосленост 525,00 допринос на терет запосленог 0,75% + 

допринос на терет послодавца 0,75% 

3.16 Бeнефицирани 

ПИО 

0,00  запослени не ради на пословима на којима се 

стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 

3.17 МФП за обрачун  не попуњава се   

 

15. Зарада запосленог лица старијег од 30 година а млађег од 45 година са 

субвенцијом и бенефицијом 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

101 07 1 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 

14б Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица 

старијег од 30 година а млађег од 45 година, са правом на субвенцију 

за запошљавање по Уредби, укључујући запослене у привредном 

друштву чији су оснивачи, односно чланови, коме се стаж осигурања 

рачуна са увећаним трајањем 12/14 
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101 07 2 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 

14б Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица 

старијег од 30 година а млађег од 45 година, са правом на субвенцију 

за запошљавање по Уредби, укључујући запослене у привредном 

друштву чији су оснивачи, односно чланови, коме се стаж осигурања 

рачуна са увећаним трајањем 12/15 

101 07 3 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 

14б Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица 

старијег од 30 година а млађег од 45 година, са правом на субвенцију 

за запошљавање по Уредби, укључујући запослене у привредном 

друштву чији су оснивачи, односно чланови, коме се стаж осигурања 

рачуна са увећаним трајањем 12/16 

101 07 4 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 

14б Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица 

старијег од 30 година а млађег од 45 година, са правом на субвенцију 

за запошљавање по Уредби, укључујући запослене у привредном 

друштву чији су оснивачи, односно чланови, коме се стаж осигурања 

рачуна са увећаним трајањем 12/18 

 

Код зараде запосленог лица старијег од 30 година а млађег од 45 година за које 

се користи субвенција за запошљавање, са бенефицијом послодавац у складу са 

Уредбом остварује право на субвенцију: 

- 30% обрачунатог пореза на зараде, 

- укупног доприноса за ПИО на терет запосленог по стопи од 13% и на терет 

послодавца по стопи од 11% и  

- додатног доприноса за ПИО: 

 

 

Пример 

Послодавац зараду плаћа у целости, тако да је прва исплата за обрачунски 

период истовремено и коначна исплата зараде. Зарада новозапосленог лица, старијег од 

30 година, а млађег од 45 година са субвенцијом по Уредби износи 55.000,00 динара. 

Запослени ради на пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним 

трајањем 12/14. Образац ППП-ПД се попуњава на следећи начин: 

 
Бр. 

поља 

Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6 Шифра врсте 

прихода 

1 01 101 07 0 Прва верзија Каталога (1), прималац прихода: 

запослени (01),ОВП (101), користи се 

субвенција по Уредби (07), има 

бенефицирани стаж 12/14 (1). 

3.7. Број дана 30  

3.8 Број сати 176  

3.8а Фондсати 176  

3.9 Бруто приход 55.000,00  

3.10 Основица за порез 44.000,00 зарада умањенa за неопорезиви износ зараде 

од 11.000,00 динара за пуно радно време 

3.11 Порез 3.080,00 обрачунати порез умањен за 30% 

3.12 Основица за 

допринос 

55.000,00 зарада 

3.13 ПИО 0,00 послодавац ослобођен плаћања доприноса 

за ПИО на терет запосленог по стопи од 

13% и на терет послодавца по стопи од 
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11% 

3.14 Здравство 6.765,00 допринос на терет запосленог 6.15% и 

допринос на терет послодавца 6,15% 

3.15 Незапосленост 825,00 допринос на терет запосленог 0,75% и  

допринос на терет послодавца 0,75% 

3.16 Бeнефицирани 

ПИО 

0,00 Послодавац ослобођен плаћања додатног 

доприноса за ПИО 

3.17 МФП за обрачун  не попуњава се   

 

 

Уплату субвенционисаних доприноса за ПИО врши Републички фонд за пензијско и 

инвалидско осигурање, на основу задужења које формира Пореска управа на основу 

поднетих појединачних пореских пријава. 

 

 
Зараде са олакшицама по Закону, односно Уредби не могу бити наведене 

на ППП ПД које подносе исплатиоци прихода под ознаком 2 - правно 

лице које се финансира из буџета и ознаком 6 - Војска РС, јер пореске 

олакшице по основу запошавања на могу остваривати државни органи и 

организације, јавна предузеће, јавне службе и други директни (органи и 

организације Републике Србије) или индиректни буџетски корисници 

(правосудни органи, месне заједнице, јавна предузећа, дирекције, фондови 

основани од локалних власти који се финансирају из јавних прихода чија је 

намена утврђена посебним законом, установе основане од стране Републике, 

односно локалне власти и буџетски фондови). 

 

Послодавци који за одређено лице користе или су користили ослобођења од 

плаћања пореза на зараде и доприносе по једном основу, не могу за исто 

лице остваривати пореску олакшицу по било ком другом основу. 

 
 

16. Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство без пореске олакшице и 

бенефиције 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

102 00 0 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а 

и 14б Закона, осим личне зараде предузетника, запослених 

упућених на рад у иностранство, ако нису обавезно осигурана по 

прописима те земље (у даљем тексту: зарада запослених упућених 

на рад у иностранство) 

 

 За зараду запосленог упућеног на рад у иностранство начин утврђивања пореске 

основице, неопорезивог износа зараде, као и стопа пореза исти су као и за зараде са 

ОВП 101. 

 Основица пореза на зараде чини исплаћени новчани износ зараде за извршени 

рад умањен за прописани неопорезиви износ из члана 15а став 2. Закона о порезу на 

доходак грађана. 

Основица доприноса за упућене раднике, ако нису обавезно осигурани по 

прописима државе у коју су упућени или ако међународним уговором није другачије 

одређено, као и за послодавце, је износ зараде коју би, у складу са законом, општим 

актом и уговором о раду, остварили у Републици на истим или сличним пословима.  
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Основица доприноса не може бити нижа од двоструке најниже месечне 

основице доприноса (члан 14. Закона о доприносима). Исплатилац прихода 

обрачунава и плаћа допринос за ПИО по стопи од 13%, допринос за ЗДР по стопи од 

6,15% и допринос за НЗС по стопи од 0,75% на терет запосленог и допринос за ПИО по 

стопи од 11%, допринос за ЗДР по стопи од 6,15 и допринос за НЗС по стопи од 0,75% 

на терет послодавца. Образац ППП-ПД се попуњава на следећи начин: 

 
Бр. 

поља 

Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6 Шифра врсте 

прихода 

1 01 102 00 4 Прва верзија Каталога (1), прималац прихода: 

запослени (01), ОВП (102), нема олакшица 

(00), има бенефицирани стаж 12/18 (4). 

3.7. Број дана 30  

3.8 Број сати 176  

3.8а Месечни фонд 

сати 

176  

3.9 Бруто приход 200.000,00  

3.10 Основица за порез 189.000,00 зарада умањенa за неопорезиви износ зараде 

од 11.000,00 динара за пуно радно време 

3.11 Порез 18.900,00 обрачунати порез 10% 

3.12 Основица за 

допринос 
50.000,00 Зарада – коју би запослени остварио да 

ради у РСрбији на истим или сличним 

пословима , не може бити нижа од двоструке 

најниже месечне основице доприноса 

3.13 ПИО 12.000,00 допринос на терет запосленог 13% + 

допринос на терет послодавца 11% 

3.14 Здравство 6.150,00 допринос на терет запосленог 6.15% + 

допринос на терет послодавца 6,15% 

3.15 Незапосленост 750,00 допринос на терет запосленог 0,75% + 

допринос на терет послодавца 0,75% 

3.16 Бeнефицирани 

ПИО 

5.500,00 запослени ради на пословима на којима се 

стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 

12 за 18 месеци 

допринос на терет послодавца 11% 

3.17 МФП за обрачун  не попуњава се  прва исплата 

 

 

17. Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство без пореске олакшице, са 

бенефицијом 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

102 00 1 Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство коме се стаж 

осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/14 

102 00 2 Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство коме се стаж 

осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/15 

102 00 3 Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство коме се стаж 

осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/16 

102 00 4 Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство коме се стаж 

осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/18 

 

 За зараду запосленог упућеног на рад у иностранство, са бенефицијом начин 

утврђивања пореске основице, неопорезивог износа зараде, као и стопа пореза исти 

су као и за зараде са ОВП 101. 
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Основица доприноса за упућене раднике, ако нису обавезно осигурани по 

прописима државе у коју су упућени или ако међународним уговором није другачије 

одређено, као и за послодавце, је износ зараде коју би, у складу са законом, општим 

актом и уговором о раду, остварили у Републици на истим или сличним пословима.  

Основица доприноса не може бити нижа од двоструке најниже месечне 

основице доприноса (члан 14. Закона о доприносима), ни виша од највише месечне 

основице доприноса. Исплатилац прихода обрачунава и плаћа допринос за ПИО по 

стопи од 13%, допринос за ЗДР по стопи од 6,15 и допринос за НЗС по стопи од 0,75% 

на терет запосленог и допринос за ПИО по стопи од 11%, допринос за ЗДР по стопи од 

6,15 и допринос за НЗС по стопи од 0,75% на терет послодавца, а пошто је запослени 

распоређен на радно место за које се рачуна бенефицирани стаж на терет послодавца 

плаћа се и додатни допринос за ПИО и то по стопама: 3,7% за стаж осигурања 12/14; 

5,5% за стаж осигурања 12/15; 7,3% за стаж осигурања 12/16 и 11% за стаж осигурања 

12/18. 

 

 

18. Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – приправника млађег од 30 

година са пореском олакшицом, без бенефиције 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

102 01 0 Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство, приправника 

млађег од 30 година са правом на олакшицу  

 

Код зараде приправника упућеног на рад у иностранство са пореском 

олакшицом а без бенефиције послодавац има права као код ОВП 101, ОЛ: 01 и Б: 0.  

 

 

19. Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – приправника млађег од 30 

година са пореском олакшицом и са бенефицијом 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

102 01 1 Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство, приправника 

млађег од 30 година са правом на олакшицу коме се стаж осигурања 

рачуна са увећаним трајањем 12/14 

102 01 2 Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство приправника млађег 

од 30 година са правом на олакшицу коме се стаж осигурања рачуна са 

увећаним трајањем 12/15 

102 01 3 Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство приправника млађег 

од 30 година са правом на олакшицу коме се стаж осигурања рачуна са 

увећаним трајањем 12/16 

102 01 4 Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство приправника млађег 

од 30 година са правом на олакшицу коме се стаж осигурања рачуна са 

увећаним трајањем 12/18 

 

Код зараде приправника упућеног на рад у са пореском олакшицом и са 

бенефицијом послодавац има права као код ОВП 101, ОЛ: 01 и Б: 1 до 4.  
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20. Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – млађег од 30 година са 

пореском олакшицом, без бенефиције 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

102 02 0 Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство млађег од 30 

година са правом на олакшицу  

 

Код зараде запосленог млађег од 30 година упућеног на рад у иностранство са 

пореском олакшицом а без бенефиције послодавац има права као код ОВП 101, ОЛ: 02 

и Б: 0.  

 

21. Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – млађег од 30 година са 

пореском олакшицом и са бенефицијом 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

102 02 1 Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство млађег од 30 

година са правом на олакшицу коме се стаж осигурања рачуна са 

увећаним трајањем 12/14 

102 02 2 Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство млађег од 30 

година са правом на олакшицу коме се стаж осигурања рачуна са 

увећаним трајањем 12/15 

102 02 3 Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство млађег од 30 

година са правом на олакшицу коме се стаж осигурања рачуна са 

увећаним трајањем 12/16 

102 02 4 Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство млађег од 30 

година са правом на олакшицу коме се стаж осигурања рачуна са 

увећаним трајањем 12/18 

Код зараде запосленог млађег од 30 година упућеног на рад у иностранство са 

пореском олакшицом и бенефицијом послодавац има права као код ОВП 101, ОЛ: 02 и 

Б: 1 до 4.  

 

 

22. Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – лица са инвалидитетом са 

пореском олакшицом, а без бенефиције 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

102 03 0 Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство лица са 

инвалидитетом са правом на олакшицу.  

Код зараде запосленог упућеног на рад у иностранство - лица са 

инвалидитетомса пореском олакшицом а без бенефиције послодавац има права као код 

ОВП 101, ОЛ: 03 и Б: 0.  

 

 

23. Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – старијег од 45 а млађег од 

50 година са пореском олакшицом, а без бенефиције 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

102 04 0 Зарада запосленог упућеног на рад у иностранств старијег од 45 а 

млађег од 50 година са правом на олакшицу.  



58 

Код зараде запосленог упућеног на рад у иностранство - старијег од 45 а млађег 

од 50 година са пореском олакшицом а без бенефиције послодавац има права као код 

ОВП 101, ОЛ: 04 и Б: 0.  

 

 

24. Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – старијег од 45 а млађег од 

50 година са пореском олакшицом и бенефицијом 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

102 04 1 Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство старијег од 45 а 

млађег од 50 година са правом на олакшицу и коме се стаж осигурања 

рачуна са увећеним тракањем 12/14. 

102 04 2 Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство старијег од 45 а 

млађег од 50 година са правом на олакшицу коме се стаж осигурања 

рачуна са увећеним траjањем 12/15. 

102 04 3 Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство старијег од 45 а 

млађег од 50 година са правом на олакшицу и коме се стаж осигурања 

рачуна са увећеним тракањем 12/16. 

102 04 4 Зарада запосленог упућеног на рад у иностранств старијег од 45 а 

млађег од 50 година са правом на олакшицу и коме се стаж осигурања 

рачуна са увећеним тракањем 12/18. 

 

Код зараде запосленог упућеног на рад у иностранство - старијег од 45 а млађег 

од 50 година са пореском олакшицом и са бенефицијом послодавац има права као код 

ОВП 101, ОЛ: 04 и Б: 1 до 4.  

 

 

25. Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – старијег од 50 година са 

пореском олакшицом, без бенефиције 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

102 05 0 Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство старијег од 50 

година са правом на олакшицу.  

 

Код зараде запосленог упућеног на рад у иностранство – старијег од 50 година са 

пореском олакшицом а без бенефиције послодавац има права као код ОВП 101, ОЛ: 05 

и Б: 0.  

 

 

26. Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – старијег од 50 година са 

пореском олакшицом и бенефицијом 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

102 05 1 Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство старијег од 50 

година са правом на олакшицу и коме се стаж осигурања рачуна са 

увећаним трајањем 12/14. 

102 05 2 Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство старијег од 50 

година са правом на олакшицу и коме се стаж осигурања рачуна са 

увећаним трајањем 12/15. 

102 05 3 Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство старијег од 50 

година са правом на олакшицу коме се стаж осигурања рачуна са 

увећаним трајањем 12/16. 
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102 05 4 Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство старијег од 50 

година са правом на олакшицу и коме се стаж осигурања рачуна са 

увећаним трајањем 12/18. 

 

Код зараде запосленог упућеног на рад у иностранство – старијег од 50 година са 

пореском олакшицом и са бенефицијом послодавац има права као код ОВП 101, ОЛ: 05 

и Б: 1 до 4.  

 

 

27. Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – млађег од 30 или старијег 

од 45 година са субвенцијом, без бенефиције 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

102 06 0 Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство млађег од 30 или 

старијег од 45 година са правом на субвенцију по Уредби 

 

Код зараде запосленог упућеног на рад у иностранство млађег од 30 или старијег 

од 45 година субвенцијом а без бенефиције послодавац има права као код ОВП 101, 

ОЛ: 06 и Б: 0.  

 

 

28. Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – млађег од 30 или старијег 

од 45 година са субвенцијом и бенефицијом 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

102 06 1 Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство млађег од 30 или 

старијег од 45 година са правом на субвенцију по Уредби и коме се 

стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/14. 

102 06 2 Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство млађег од 30 или 

старијег од 45 година са правом на субвенцију по Уредби и коме се 

стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/15. 

102 06 3 Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство млађег од 30 или 

старијег од 45 година са правом на субвенцију по Уредби и коме се 

стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/16. 

102 06 4 Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство млађег од 30 или 

старијег од 45 година са правом на субвенцију по Уредби и коме се 

стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/18. 

Код зараде запосленог упућеног на рад у иностранство млађег од 30 или старијег 

од 45 година са правом на субвенцију и са бенефицијом послодавац има права као код 

ОВП 101, ОЛ: 06 и Б: 1 до 4.  

 

 

29. Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – старијег од 30, а млађег од 

45 година са субвенцијом, без бенефиције 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

102 07 0 Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство старијег од 30 а 

млађег од 45 година са правом на субвенцију по Уредби 

 

Код зараде запосленог упућеног на рад у иностранство – старијег од 30 а млађег 

од 45 година са субвенцијом а без бенефиције послодавац има права као код ОВП 101, 

ОЛ: 07 и Б: 0.  



60 

 

 

30. Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – старијег од 30, а млађег од 

45 година са субвенцијом и бенефицијом 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

102 07 1 Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство старијег од 30 а 

млађег од 45 година са правом на субвенцију по Уредби и коме се 

стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/14. 

102 07 2 Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство старијег од 30 а 

млађег од 45 година са правом на субвенцију по Уредби и коме се 

стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/15. 

102 07 3 Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство старијег од 30 а 

млађег од 45 година са правом на субвенцију по Уредби и коме се 

стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/16. 

102 07 4 Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство старијег од 30 а 

млађег од 45 година са правом на субвенцију по Уредби и коме се 

стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/18. 

 

Код зараде запосленог упућеног на рад у иностранство – старијег од 30 а млађег 

од 45 година са субвенцијом и са бенефицијом послодавац има права као код ОВП 101, 

ОЛ: 07 и Б: 1 до 4.  

 

 

31. Зарада лица запослених код страних или међународних организација и 

установа, страних правних или физичких лица на територији Републике Србије 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

103 00 0 Зарада домаћих држављана који су на територији Републике Србије 

запослени код страних или међународних организација и установа, 

страних дипломатских и конзуларних представништава или код 

страних правних или физичких лица, ако међународним уговором 

није другачије одређено, као и страних лица и лица без држављанства 

који су на територији Републике Србије запослени код страних 

правних или физичких лица, ако међународним уговором није 

другачије одређено, односно код међународних организација и 

установа и страних дипломатских и конзуларних представништава, 

ако је такво осигурање предвиђено међународним уговором, у 

случају када исплатилац обрачунава и плаћа јавне приходе 

Код зараде лица запослених код страних или међународних организација и 

установа, страних правних или физичких лица на територији Републике начин 

утврђивања пореске основице, неопорезивог износа зараде, стопа пореза, начин 

утврђивања основице доприноса и обрачунавање и плаћање доприноса из основице и 

на основицу, као и стопе доприноса исти су као за ОВП 101, ОЛ: 00 и Б: 0. 

 

 

32. Зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за радно 

оспособљавање и запошљавање особа са инвалидитетом 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

104 00 0 Зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за радно 

оспособљавање и запошљавање особа са инвалидитетом 
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 Код зараде особа са инвалидитетом запослених у предузећу за радно 

оспособљавање и запошљавање особа са инвалидитетом не плаћа се порез на зараде. 

Основица доприноса је зарада, која не може бити нижа од најниже, ни виша од 

највише месечне основице доприноса. Исплатилац прихода обрачунава и плаћа 

допринос за ПИО на терет запосленог по стопи од 13% и на терет послодавца по стопи 

од 11%, допринос за ЗДР на терет запосленог по стопи од 6,15% и на терет послодавца 

по стопи од 6,15%, допринос за НЗС на терет запосленог по стопи од 0,75% и на терет 

послодавца по стопи од 0,75%. 

 

 

Пример 

Послодавац зараду плаћа у целости, тако да је прва исплата за обрачунски 

период истовремено и коначна исплата зараде. Запосленом са инвалидитетом у 

предузећу за радно оспособљавање и запошљавање особа са инвалидитетом зарада 

износи 18.600 динара. Образац ППП-ПД се попуњава на следећи начин: 

 
Бр. 

поља 

Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6. Шифра врсте 

прихода 

1 07 104 00 0 Прва верзија Каталога (1), прималац прихода: 

лице са инвалидитетом (07), ОВП (104), не 

користи се олакшица (00), нема 

бенефицирани стаж (0). 

3.7. Број дана 30  

3.8 Број сати 176  

3.8а Фондсати 176  

3.9 Бруто приход 18.600,00  

3.10 Основица за порез 7.600,00 зарада умањенa за неопорезиви износ зараде 

од 11.000 динара за пуно радно време 

3.11 Порез 0,00 послодавац ослобођен обавезе плаћања 

пореза  

3.12 Основица за 

допринос 
20.090,00 најнижа месечна основица јер је зарада нижа 

од најниже месечне основице доприноса 

3.13 ПИО 4.821,60 збир доприноса за ПИО на терет запосленог 

13% и на терет послодавца 11% 

3.14 Здравство 2.471,07 збир доприноса за ЗДР на терет запосленог 

6,15% и на терет послодавца 6,15% 

3.15 Незапосленост 301,35 збир доприноса за НЗС на терет запосленог 

0,75% и на терет послодавца 0,75% 

3.16 Бeнефицирани 

ПИО 

0,00 нема увећаног стажа 

3.17 МФП не попуњава се  

 

 

33. Зарада инвалида рада који раде 4 сата дневно 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

105 00 0 Зарада из члана 13. став 1, члана 14, члана 14а и члана 14б Закона, 

инвалида рада (раде 4 сата дневно) 

 

 Начин утврђивања пореске основице, неопорезивог износа, пореске стопе, 

основице и стопа доприноса код зарада инвалида рада који раде 4 сата дневно исти је 
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као за ОВП 101, ОЛ 00 и Б 0, осим што се у случају испуњености услова за примену 

најниже месечне основице доприноса, обрачун доприноса врши на износ најниже 

месечне основице доприноса сразмеран радном времену инвалида рада у односу на 

укупно радно време – члан 39. став 2. Закона о доприносима. 

Сразмерни износ најниже месечне основице доприноса утврђује се од најниже 

месечне основице доприноса сразмерно броју дана, односно броју часова рада у месецу 

за који постоји обавеза обрачуна доприноса – члан 39. став 3. Закона о доприносима 

 

 

Пример 

Послодавац зараду плаћа у целости, тако да је прва исплата за обрачунски 

период истовремено и коначна исплата зараде. Запосленом који по основу 

инвалидности ради скраћено радно време зарада износи 15.000,00 динара. Образац 

ППП-ПД се попуњава на следећи начин: 

 
Бр. 

поља 

Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6. Шифра врсте 

прихода  

1 07 105 00 0 Прва верзија Каталога (1), прималац прихода: 

лице са инвалидитетом (07),  

ОВП (105), не користи се олакшица (00), нема 

бенефицирани стаж (0). 

3.7. Број дана 30 

 

Ради 30 календарских дана по 4 сата 

3.8 Број сати 88  

3.8а Фонд сати 176  

3.9 Бруто приход 15.000,00  

3.10 Основица за 

порез 

4.000,00 зарада умањенa за неопорезиви износ зараде 

од 11.000 динара за пуно радно време 

3.11 Порез 400,00 10% на основицу пореза 

3.12 Основица за 

допринос 

15.000,00 сразмерни износ најниже месечне основице 

доприноса је мањи од зараде, па се уписује 

зарада*) 

3.13 ПИО 3.600,00 збир доприноса за ПИО на терет запосленог 

13% и на терет послодавца 11% 

3.14 ЗДР 1.845,00 збир доприноса за ЗДР на терет запосленог 

6,15% и на терет послодавца 6,15% 

3.15 НЗС 225,00 збир доприноса за НЗС на терет запосленог 

0,75% и на терет послодавца 0,75% 

3.16 Бeнефицирани 

ПИО 

0,00 нема увећаног стажа 

3.17 МФП.3 50 ради скраћено, 4 сата дневно (50% од 8 сати) 

*)У конкетном случају запослени ради са скраћеним радним временом по основу инвалидности, 

па је сразмерни износ најниже месечне основице доприноса 10.045 (50% од 20.090). Како је 

зарада запосленог 15.000, она је већа од сразмерног износа најниже месечне основице, па је 

основица утврђена у висини његове зараде. 

 

 

34. Лична зарада предузетника, без бенефиције 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

106 00 0 Лична зарада предузетника из члана 13. став 3. Закона.  
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Основица за порез је зарада умањена за прописани неопорезиви износ. Порез се 

плаћа по стопи од 10%. Основица доприноса је месечни износ личне зараде, који не 

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

Предузетник који остварује личну зараду у складу са Законом, сам обрачунава и плаћа 

допринос за ПИО по стопи од 24%, допринос за ЗДР по стопи од 12,3% и допринос за 

НЗС по стопи од 1,5% ( члан 52а Закона о доприносима). 

У обрасцу ППП-ПД исплатилац прихода – предузетник који остварује личну 

зараду у следећим пољима исказује износе: 

3.9 зараде, 

3.10 основице за порез (зарада умањена за неопорезиви износ зараде) 

3.11 пореза (10% на основицу пореза) 

3.12 основице доприноса (зарада која се не умањује за неопорезиви износ) 

3.13 доприноса за ПИО по стопи од 24% 

3.14 доприноса за ЗДР по стопи од 12,3% 

3.15 доприноса за НЗС по стопи од 1,5%  

3.16. додатног доприноса за ПИО - 0 % 

 

 

35. Лична зарада предузетника, са бенефицијом 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

106 00 1 Лична зарада предузетника из члана 13. став 3. Закона коме се 

стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/14 

106 00 2 Лична зарада предузетника из члана 13. став 3. Закона коме се 

стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/15 

106 00 3 Лична зарада предузетника из члана 13. став 3. Закона коме се 

стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/16 

106 00 4 Лична зарада предузетника из члана 13. став 3. Закона коме се 

стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/18 

 

Код личне зараде предузетника, са бенефицијом предузетник плаћа и додатни 

допринос за ПИО за бенефицирани радни стаж по стопама: 

- 3,7% за стаж осигурања 12/14 

- 5,5% за стаж осигурања 12/15 

- 7,3% за стаж осигурања 12/16  

- 11 % за стаж осигурања 12/18 

У обрасцу ППП-ПД исплатилац прихода – предузетник, са бенефицираним 

стажом 12/18 који остварује личну зараду исказује на следећим пољима износе у 

динарима: 

3.6 шифра прихода 1 03 106 00 4 

3.9 зараде, 

3.10 основице за порез ( бруто зарада умањена за неопорезиви износ зараде) 

3.11 пореза (10% на основицу пореза) 

3.12 основице доприноса (зарада која се не умањује за неопорезиви износ) 

3.13 доприноса за ПИО по стопи од 24% 

3.14 допринос за ЗДР по стопи од 12,3% 

3.15 доприноса за НЗС по стопи од 1,5%  

3.16. додатног доприноса за ПИО - по стопи од 11% 
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36. Лична зарада пољопривредника који води пословне књиге 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

107 00 0 Лична зарада обвезника пореза на приходе од самосталне делатности 

– носилац  пољопривредног газдинства уписаног у регистар 

пољопривредних газдинстава из члана 32. став 2. Закона  

Припадајуће обавезе код личне зараде пољопривредника који воде пословне 

књиге обрачунавају се на исти начин као код ОВП: 106 ОЛ: 00 Б:0. 

 

37. Разлика зараде лица постављених на јавну фукцију за време обављања те 

функције 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

108 00 0 Разлика зараде, односно плате изабраних, именованих и постављених 

лица за време обављања јавне функције 

 

Основица за порез је разлика зараде која садржи припадајући порез и 

доприносе и која се не умањује за прописани неопорезиви износ зараде. Порез се плаћа 

по стопи од 10%. Основица доприноса је једнака основици за порез, али не може бити 

виша од највише месечне основице доприноса (члан 17. Закона о доприносима). Плаћа 

се допринос за ПИО по стопи од 13%, допринос за ЗДР по стопи 6,15% и допринос за 

НЗС по стопи од 0,75% на терет примаоца прихода, и допринос за ПИО по стопи од 

11%, допринос за ЗДР по стопи 6,15% и допринос за НЗС по стопи од 0,75% на терет 

исплатиоца прихода. 

 

 

38. Уплата доприноса без исплате зараде 

 
ОВП ОЛА БЕН Опис врсте прихода 

109 00 0 Доприноси на најнижу месечну основицу доприноса у складу са 

чланом 51. став 3. и чланом 52. став 2. Закона о доприносима 

 

Нема основице за порез јер се зарада не исплаћује.  

Основица доприноса је најнижа месечна основица доприноса, коју је 

послодавац дужан да уплати најкасније до последњег дана у текућем месецу за 

претходни месец. 

 

 

39. Примања из члана 18. Закона о порезу на доходак грађана преко неопорезивог 

износа 
 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

110 00 0 Накнада трошкова превоза у јавном саобраћају, дневница за 

службено путовање у земљи и иностранству, накнада трошкова 

смештаја на службеном путовању, накнада превоза на службеном 

путовању, солидарна помоћ, јубиларне награде, преко неопорезивог 

износа 
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За ОВП 110 основица пореза је бруто износ примања из члана 18. Закона 

исплаћен преко неопорезивог износа, без права на пореско ослобођење из члана 15а 

став 2. Закона о порезу на доходак грађана и то: 

- накнада трошкова превоза у јавном саобраћају (за долазак на посао и повратак 

са посла) преко прописаног неопорезивог износа; 

- дневнице за службено путовање у земљи или у иностранство преко прописаног 

неопорезивог износа; 

- накнада трошкова смештаја на службеном путовању преко износа на 

приложеном рачуну; 

- накнада превоза на службеном путовању преко износа на приложеном рачуну; 

- солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или 

инвалидности запосленог или члана његове породице преко прописаног неопорезивог 

износа; 

- јубиларна награда запосленима, у складу са законом који уређује рад преко 

прописаног неопорезивог износа. 

Доприноси се не обрачунавају и не плаћају. 

 

Напомена:  

Исплата аконтације за службени пут не представља исплату прихода на које 

се пре исплате подноси ППП-ПД. ППП-ПД се подноси, а порез по одбитку 

обрачунава на разлику између исплаћене аконтације и трошкова за смештај 

и превоз на службеном путовању према приложеним рачунима увећаних за 

дневнице до прописаног неопорезивог износа које по повратку са службеног 

пута подноси прималац прихода који је био на службеном путу.  

 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

111 00 0 Поклон деци запослених старости до 15 година поводом Нове године 

и Божића преко неопорезивог износа 

За ОВП 111 основица пореза је бруто износ примања из члана 18. Закона 

исплаћен преко неопорезивог износа, без права на пореско ослобођење из члана 15а 

став 2. Закона о порезу на доходак грађана. 

Доприноси се обрачунавају и плаћају на терет запосленог и на терет 

послодавца по истим стопама као и за ОВП 101. 

 

 

40. Уговорена накнада за привремене и повремене послове за лица која нису на 

школовању или су старија од 26 година 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

150 00 0 Уговорена накнада и друга примања која се остварују обављањем 

привремених и повремених послова на основу уговора закљученог 

непосредно са послодавцем, осим са лицем до 26 година на 

школовању у установама средњег, вишег или високог образовања 

151 00 0 Уговорена накнада и друга примања која се остварују обављањем 

привремених и повремених послова на основу уговора закљученог 

преко омладинске или студентске задруге, осим са лицем до 26 

година на школовању у установама средњег, вишег или високог 

образовања 
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Основица за порез је накнада која у себи садржи припадајуће порез и 

доприносе (у даљем тексту: накнада). Накнада се не умањује за неопорезиви износ из 

члана 15а. став 2. Закона. Пореска стопа је 10%.  

Основица доприноса је једнака основици за порез, али не може бити нижа од 

најниже, ни виша од највише месечне основице доприноса, на коју се обрачунавају и 

плаћају допринос за ПИО по стопи од 13%, допринос за ЗДР по стопи од 6,15% и 

допринос за НЗС по стопи од 0,75% из накнаде, и допринос за ПИО по стопи од 11%, 

допринос за ЗДР по стопи од 6,15% и допринос за НЗС по стопи од 0,75% на накнаду, 

односно по истим стопама као за ОВП 101. 

Код исплате уговорене накнаде пензионеру који je закључио уговор о 

привременим и повременим пословима плаћа се порез по стопи од 10% на бруто 

уговорену накнаду, која се не умањује за неопорезиви износ из члана 15а. став 2. 

Закона. На основицу доприноса се обрачунава и плаћа допринос за ПИО на терет 

примаоца прихода по стопи од 13%, и допринос за ПИО на терет исплатиоца прихода 

по стопи од 11%. Допринос за здравствено осигурање и допринос за случај 

незапослености на терет запосленог и на терет послодавца се не обрачунавају се и не 

плаћају, па се у поље 3.14 и поље 3.15 – уписује износ 0. 

 

 

41. Примања са карактером зараде и посебним правилима опорезивања 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

199 00 0 Приходи који имају карактер зараде или накнаде зараде на које се 

обавезе обрачунавају по посебним правилима  

 Основице и стопе пореза и доприноса за ове приходе одређене су посебним 

околностима правног положаја лица које их прима. 

 

 

НАКНАДЕ ЗАРАДА 

 

Запослени који прима накнаду зараде, а који је распоређен на послове и 

радне задатке на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, 

нема право на додатни допринос за ПИО јер се овај допринос обрачунава 

и плаћа само за ефективно радно време, али ако послодавац том 

запосленом исплати додатни допринос за ПИО, нема право на пореску 

олакшицу за додатни допринос за ПИО. То значи да је у свим шифрама за 

накнаду зараде 0 цифра која означава бенефицирани радни стаж, 

односно Б: 0 

 

 

1. Накнада зараде због привремене спречености за рад због повреде на раду или 

професионалне болести запосленом без олакшице/субвенције  

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

201 00 0 Накнада зараде због привремене спречености за рад због повреде на 

раду или професионалне болести, која од првог дана па све време 

трајања спречености терети средства послодавца 

 

Накнада зараде коју због привремене спречености за рада због повреде на раду 

или професионалне болести, исплаћује послодавац из својих средстава од првог дана 
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спречености за рад, па све док та спреченост траје, без права на рефундацију од 

РФЗО.  

Основица за порез је накнада зараде која у себи садржи припадајући порез и 

доприносе (у даљем тексту: накнада зараде) умањена за неопорезиви износ, односно 

сразмерни неопорезиви износ према часовима проведеним на боловању. Порез се плаћа 

по стопи од 10% . 

Основица доприноса је накнада, која не може бити нижа од најниже месечне 

основице доприноса, ни виша од највише месечне основице доприноса утврђена према 

одредбама члана 37. и члана 42. Закона о доприносима. Плаћа се допринос за ПИО - 

13%, допринос за ЗДР - 6,15% и допринос за НЗС - 0,75% из накнаде и доприноса за 

ПИО - 11%, доприноса за ЗДР - 6,15% и доприноса за НЗС - 0,75% на накнаду. 

 

 

Пример 

Запослени који ради са укупним бројем сати од 176 у обрачунском периоду је 

ефективно радио 128 сати, а 48 сати је био на боловању до 30 дана. Неопорезиви износ 

за време проведено на раду се рачуна: 11.000,00 х 128 (ефективних радних сати): 176 

(укупан број сати) = 8.000,00 је неопорезиви износ за који се умањује зарада. 

Неопорезиви износ за време проведено на боловању се рачуна: 11.000,00 х 48 

(ефективних радних сати): 176 (укупан број сати) = 3.000,00 је неопорезиви износ за 

који се умањује накнада зараде. 

 

 

Пример 

Попуњавање обрасца ППП-ПД код коначне зараде и коначне накнаде зараде 

запосленом (без олакшице и бенефицираног стажа) који је у истом обрачунском 

периоду, од пуног радног времена 176 сати, радио 160 сати, а 16 сати је био на 

боловању. Подаци за тог исплатиоца се исказују у ППП ПД, под два редна броја, 

односно у два реда: у једном реду  уписују се подаци за зараду, а у следећем реду 

уписују се подаци за накнаду зараде. 

 
Бр. 

поља 

Опис Зарада за 160 сати рада Накнада зараде за 16 сати 

боловања 

3.6 Шифра врсте прихода 1 01 101 00 0 1 01 201 00 0 

3.7. Број дана 27 3 

3.8 Број сати 160 16 

3.8а Фонд сати 176 176 

3.9 Бруто приход 45.500,00 4.500,00 

3.10 Основица за порез 35.500,00 (зарада умањена 

за неопорезиви износ од 

10.000,00*) 

3.500,00 (накнада зараде 

умањена за неопорезиви 

износ од 1.000,00**) 

3.11 Порез 3.550,00 350,00 

3.12 Основица за допринос 45.500,00 4.500,00 

3.13 ПИО 10.920,00 1.080,00 

3.14 Здравство 5.596,50 553,50 

3.15 Незапосленост 682,50 67,50 

3.16 Бeнефицирани ПИО 0,00 0,00 

3.17. МФП.10 1*** 1*** 

* Неопорезиви износ за 160 ефективних сати 11.000,00 x 160: 176 = 10.000,00 

** Неопорезиви износ за 16 сати боловања 11.000,00 x 16: 176 = 1.000,00 

*** Ознака 1 када се комбинују врсте прихода у пријави 
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2. Накнада зараде због привремене спречености за рад због повреде на раду или 

професионалне болести са пореском олакшицом 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

201 01 0 Накнада зараде због привремене спречености за рад због повреде на 

раду или професионалне болести, која од првог дана па све време 

трајања спречености терети средства послодавца запосленом 

приправнику млађем од 30 година са правом на пореску олакшицу за 

запошљавање по Закону и по Закону о доприносима.  

201 02 0 Накнада зараде због привремене спречености за рад због повреде на 

раду или професионалне болести, која од првог дана па све време 

трајања спречености терети средства послодавца запосленом лицу 

млађем од 30 година са правом на пореску олакшицу за запошљавање 

по Закону и по Закону о доприносима. 

201 03 0 Накнада зараде због привремене спречености за рад због повреде на 

раду или професионалне болести, која од првог дана па све време 

трајања спречености терети средства послодавца запосленом лицу са 

инвалидитетом са правом на пореску олакшицу за запошљавање по 

Закону и по Закону о доприносима. 

201 04 0 Накнада зараде због привремене спречености за рад због повреде на 

раду или професионалне болести, која од првог дана па све време 

трајања спречености терети средства послодавца запосленом 

старијем од 45 година а млађем од 50 година, са правом на пореску 

олакшицу за запошљавање по Закону и по Закону о доприносима. 

201 05 0 Накнада зараде због привремене спречености за рад због повреде на 

раду или професионалне болести, која од првог дана па све време 

трајања спречености терети средства послодавца запосленом 

старијем од 50 година, са правом на пореску олакшицу за 

запошљавање по Закону и по Закону о доприносима. 

 

За ОВП 201 ОЛ 01, 02, 03 и 05 основица пореза је накнада умањена за 

неопорезиви износ, а послодавац је ослобођен плаћања пореза, па се у образац ППП ПД 

у поље 3.11 порез уписује износ 0 (нула). 

Ако послодавац исплаћује накнаду зараде због привремене спречености за 

рада због повреде на раду или професионалне болести лицу за које користи 

олакшицу за плаћање доприноса по члану 45, 45а и 45б Закона о доприносима, у ППП 

ПД исказује само доприносе на терет запосленог и то: допринос за ПИО по стопи од 

13%, допринос за ЗДР по стопи од 6,15% и допринос за НЗС по стопи од 0.75%. 

Доприносе на терет послодавца не исказује у ППП ПД, јер те обавезе плаћа 

Национална служба за запошљавање. 

За ОВП 201 ОЛ 04, када се накнада зараде исплаћује запосленом старијем од 45 

година, а млађем од 50 година, исплатилац прихода на обрасцу ППП ПД исказује: 

- у пољу 3.13 ПИО уписује се збир доприноса за ПИО на терет запосленог по 

стопи од 13% и на терет послодавца по стопи од 2,2% (стопа од 11% умањена за 80%); 

- у пољу 3.14 Здравство уписује се збир доприноса за ЗДР на терет запосленог по 

стопи од 6,15%% и на терет послодавца по стопи од 1,23 % (стопа од 6,15% умањена за 

80%); 

- у пољу 3.15 Незапосленост уписује се збир доприноса за на терет запосленог по 

стопи од 0,75% и на терет послодавца по стопи од 0,15 % (стопа од 0,75% умањена за 

80%). 
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Национална служба за запошљавање уплаћује разлику доприноса на терет 

послодавца и то: допринос за ПИО по стопи од 8,8%, допринос за ЗДР по стопи од 

4,92% и допринос за НЗС по стопи од 0,60% 

 

 

3. Накнада зараде због привремене спречености за рад због повреде на раду или 

професионалне болести са субвенцијом 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

201 06 0 Накнада зараде због привремене спречености за рад због повреде на 

раду или професионалне болести, која од првог дана па све време 

трајања спречености терети средства послодавца запосленом 

млађем од 30 година или старијем од 45 година, са субвенцијом за 

запошљавање по Уредби 

201 07 0 Накнада зараде због привремене спречености за рад због повреде на 

раду или професионалне болести, која од првог дана па све време 

трајања спречености терети средства послодавца запосленом лицу 

старијем од 30 година а млађем од 45 година са субвенцијом за 

запошљавање по Уредби 

За ОВП: 201 ОЛ: 06 основица пореза је накнада умањена за неопорезиви износ, 

а послодавац је ослобођен плаћања пореза, па се у образац ППП ПД у поље 3.11 

уписује износ 0 (нула). Основица доприноса је накнада зараде која није умањена за 

неопорезиви износ, а у ППП ПД се исказује само збир доприноса за ЗДР на терет 

запосленог по стопи од 6,15% и на терет послодавца по стопи од 6,15% и збир 

доприноса за НЗС на терет запосленог по стопи од 0,75% и на терет послодавца по 

стопи од 0,75%. 

Збир доприноса за ПИО на терет запосленог по стопи од 13% и на терет 

послодавца по стопи од 11% не исказује у ППП ПД, јер те обавезе плаћа 

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање. 
За ОВП: 201 ОЛ: 07 обухвата накнаду зараде која се исплаћује новозапосленом 

лицу старијем од 30 година а млађем од 45 година, с тим што послодавац у складу са 

Уредбом остварује право на субвенцију: 

- 30% обрачунатог пореза на зараде и  

- укупног доприноса за ПИО на терет запосленог по стопи од 13% и на терет 

послодавца по стопи од 11% 

Основица пореза је накнада умањена за неопорезиви износ, а послодавац је 

ослобођен плаћања 30% обрачунатог пореза, па се у образац ППП ПД поље 3.11 порез 

уписује износ 70% обрачунатог пореза. 

Основица доприноса је накнада, а обавеза по овом основу се у обрасцу ППП 

ПД исказују на исти начин као у шифри 101 07 0. 

 

 

4. Накнада зараде због привремене спречености за рад до 30 дана без олакшице 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

202 00 0 Накнада зараде за случај привремене спречености за рад до 30 дана 

услед болести или повреде ван рада, због болести или компликација у 

вези са одржавањем трудноће, због прописане мере обавезне 

изолације, због неге болесног члана уже породице, изузев детета 

млађег од три године, због одређивања за пратиоца болесног лица - 

члан 74. и 102. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник 

РС”, бр. 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12-УС и 119/12). 
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Основица за порез је накнада зараде умањена за неопорезиви износ, односно 

сразмерни неопорезиви износ према часовима проведеним на боловању, прописан 

одредбом члан 15а став 2. Закона. Порез се плаћа по стопи од 10%.  

Основица доприноса је накнада, која не може бити нижа од најниже месечне 

основице доприноса, ни виша од највише месечне основице доприноса. Плаћа се 

допринос за ПИО - 13%, допринос за ЗДР - 6,15% и допринос за НЗС - 0,75% из 

накнаде и допринос за ПИО - 11%, за ЗДР - 6,15% и за НЗС - 0,75% на основицу. 

 

 

Пример:  

Исплатилац за исти обрачунски период исплаћује запосленом за 20 дана 

проведених на раду коначан износ зараде од 40.000,00 динара, а за 10 дана боловања 

коначан износ накнаде зараде од 13.000,00 динара. Послодавац за запосленог не 

остварује право на пореске олакшице/субвенције за запошљавање, а запослени не ради 

на радном месту на којем се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем.  

 
Бр.поља Назив поља Зарада за 128 ефективних 

сати рада 

Накнада зараде за 48 сати 

боловања 

3.6 Шифра врсте прихода 1 01 101 00 0 1 01 202 00 0 

3.7. Број дана 20 10 

3.8 Број сати 128 48 

3.8а Фонд сати 176 176 

3.9 Бруто приход 40.000,00 13.000,00 

3.10 Основица за порез 32.000,00 (зарада умањена 

за неопорезиви износ од 

8.000,00*) 

10.000,00 (накнада зараде 

умањена за неопорезиви 

износ од 3.000,00**) 

3.11 Порез 3.200,00 1.000,00 

3.12 Основица за доприносе 40.000,00 13.000,00 

3.13 ПИО 9.600,00 3.120,00 

3.14 ЗДР 4.920,00 1.599,00 

3.15 НЗС 600,00 195,00 

3.16 Бeнефицирани ПИО 0,00 0,00 

3.17. МФП.10 1* 1* 

* Неопорезиви износ за 128 ефективних радних сати: 11.000,00 x 128:176 = 8.000,00 

** Неопорезиви износ за 48 сати боловања: 11.000,00 x 48:176 = 3.000,00 

*** Ознака 1 када се комбинују врсте прихода у пријави 

 

 

5. Накнада зараде због привремене спречености за рад до 30 дана са олакшицом  

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

202 01 0 Накнада зарада за случај привремене спречености за рад до 30 дана 

услед болести или повреде ван рада, због болести или компликација у 

вези са одржавањем трудноће, због прописане мере обавезне 

изолације, због неге болесног члана уже породице, изузев детета 

млађег од три године, због одређивања за пратиоца болесног лица 

(члан 74. и 102. Закона о здравственом осигурању) запосленом 

приправнику млађем од 30 година са правом на олакшицу за 

запошљавање по Закону 
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202 02 0 Накнада зарада за случај привремене спречености за рад до 30 дана 

услед болести или повреде ван рада, због болести или компликација у 

вези са одржавањем трудноће, због прописане мере обавезне 

изолације, због неге болесног члана уже породице, изузев детета 

млађег од три године, због одређивања за пратиоца болесног лица 

(члан 74. и 102. Закона о здравственом осигурању) запосленом лицу 

млађем од 30 година са правом на олакшицу за запошљавање по 

Закону и по Закону о доприносима. 

202 03 0 Накнада зарада за случај привремене спречености за рад до 30 дана 

услед болести или повреде ван рада, због болести или компликација у 

вези са одржавањем трудноће, због прописане мере обавезне 

изолације, због неге болесног члана уже породице, изузев детета 

млађег од три године, због одређивања за пратиоца болесног лица 

(члан 74. и 102. Закона о здравственом осигурању) запосленом лицу 

са инвалидитетом са правом на олакшицу за запошљавање по Закону 

и по Закону о доприносима. 

202 04 0 Накнада зарада за случај привремене спречености за рад до 30 дана 

услед болести или повреде ван рада, због болести или компликација у 

вези са одржавањем трудноће, због прописане мере обавезне 

изолације, због неге болесног члана уже породице, изузев детета 

млађег од три године, због одређивања за пратиоца болесног лица 

(члан 74. и 102. Закона о здравственом осигурању) запосленом 

старијем од 45 година а млађем од 50 година, са правом на олакшицу 

за запошљавање по Закону и по Закону о доприносима. 

202 05 0 Накнада зарада за случај привремене спречености за рад до 30 дана 

услед болести или повреде ван рада, због болести или компликација у 

вези са одржавањем трудноће, због прописане мере обавезне 

изолације, због неге болесног члана уже породице, изузев детета 

млађег од три године, због одређивања за пратиоца болесног лица 

(члан 74. и 102. Закона о здравственом осигурању) запосленом 

старијем од 50 година, са правом на олакшицу за запошљавање по 

Закону и по Закону о доприносима. 

 

За ОВП: 202 ОЛ: 01, 02, 03 и 05 основица пореза је накнада умањена за 

неопорезиви износ, а послодавац је ослобођен плаћања пореза, па се у образац ППП ПД 

поље 3.11 порез уписује износ 0 (нула). Основица доприноса је накнада зараде која 

није умањена за неопорезиви износ, а у ППП ПД се исказује само доприносе на терет 

запосленог и то: допринос за ПИО по стопи од 13%, допринос за ЗДР по стопи од 

6,15% и допринос за НЗС по стопи од 0.75%. Допринос за ПИО по стопи од 11% на 

терет послодавца, допринос за ЗДР по стопи од 6,15% на терет послодавца и 

допринос за НЗС по стопи од 0.75% на терет послодавца не исказује у ППП ПД, јер 

те обавезе плаћа Национална служба за запошљавање. 

За ОВП: 202 ОЛА: 04 исплатилац прихода на обрасцу ППП ПД исказује: 

- у пољу 3.13 - допринос за ПИО на терет запосленог по стопи од 13% и на терет 

послодавца по стопи од 2,2% (стопа од 11% умањена за 80%); 

- у пољу 3.14 допринос за ЗДР на терет запосленог по стопи од 6,15% и на терет 

послодавца по стопи од 1,23 % (стопа од 6,15% умањена за 80%); 

- у пољу 3.15 допринос за НЗС на терет запосленог по стопи од 0,75% и на терет 

послодавца по стопи од 0,15 % (стопа од 0,75% умањена за 80%); 

Национална служба за запошљавање уплаћује разлику доприноса на терет 

послодавца и то: допринос за ПИО по стопи од 8,8%, допринос за ЗДР по стопи од 

4,92% и допринос за НЗС по стопи од 0,60% 
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6. Накнада зараде због привремене спречености за рад до 30 дана са субвенцијом  

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

202 06 0 Накнада зарада за случај привремене спречености за рад до 30 дана 

услед болести или повреде ван рада, због болести или компликација у 

вези са одржавањем трудноће, због прописане мере обавезне 

изолације, због неге болесног члана уже породице, изузев детета 

млађег од три године, због одређивања за пратиоца болесног лица 

(члан 74. и 102. Закона о здравственом осигурању) запосленом 

млађем од 30 година или старијем од 45 година, са субвенцијом за 

запошљавање по Уредби 

202 07 0 Накнада зарада за случај привремене спречености за рад до 30 дана 

услед болести или повреде ван рада, због болести или компликација у 

вези са одржавањем трудноће, због прописане мере обавезне 

изолације, због неге болесног члана уже породице, изузев детета 

млађег од три године, због одређивања за пратиоца болесног лица 

(члан 74. и 102. Закона о здравственом осигурању) запосленом лицу 

старијем од 30 година а млађем од 45 година са субвенцијом за 

запошљавање по Уредби 

 

За ОВП: 202 ОЛ: 06 основица пореза је накнада умањена за неопорезиви износ, 

а послодавац је ослобођен плаћања пореза, па се у образац ППП ПД поље 3.11 порез 

уписује износ 0 (нула). Основица доприноса је накнада зараде, а у ППП ПД исказује 

само збир доприноса за ЗДР на терет запосленог по стопи од 6,15% и на терет 

послодавца по стопи од 6,15% и збир доприноса за НЗС на терет запосленог по стопи 

од 0,75% и на терет послодавца по стопи од 0,75%. Збир доприноса за ПИО на терет 

запосленог по стопи од 13% и на терет послодавца по стопи од 11% не исказује у 

ППП ПД, јер те обавезе плаћа Републички фонд за пензијско и инвалидско 

осигурање. 
За ОВП: 202 ОЛ: 07 обухвата накнаду зараде која се исплаћује новозапосленом 

лицу старијем од 30 година или млађем од 45 година, с тим што послодавац у складу са 

Уредбом остварује право на субвенцију: 

- 30% обрачунатог пореза на зараде и  

- укупног доприноса за ПИО на терет запосленог по стопи од 13% и на терет 

послодавца по стопи од 11% 

Основица пореза је накнада умањена за неопорезиви износ, а послодавац је 

ослобођен плаћања 30% обрачунатог пореза, па се у образац ППП ПД поље 3.11 порез 

уписује износ 70% од обрачунатог пореза. Основица доприноса је накнада, а обавезе 

по овом основу у обрасцу ППП ПД исказују се на исти начин као у шифри 101 07 0. 

 

 

7. Накнада зараде за време плаћеног одсуства за време прекида рада 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

203 00 0 Накнада зараде за време плаћеног одсуства за време прекида рада, 

односно смањења обима рада до којег је дошло без кривице 

запосленог по члану 116. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 

24/05, 61/05, 54/09 и 32/13). 

 

Обухвата исплату накнаде зараде коју врши послодавац из својих средстава за 

време плаћеног одсуства за време прекида рада, односно смањења обима рада до којег 



73 

је дошло без кривице запосленог по члану 116 Закона о раду. Основица за порез је 

накнада зараде умањена за неопорезиви износ, односно сразмерни неопорезиви износ, 

прописан одредбом члан 15а став 2. Закона. Порез се плаћа по стопи од 10%. Основица 

доприноса је накнада, која не може бити нижа од најниже месечне основице 

доприноса, ни виша од највише месечне основице доприноса. Плаћа се допринос за 

ПИО - 13%, допринос за ЗДР - 6,15% и допринос за НЗС - 0,75% из накнаде, односно на 

терет примаоца накнаде и доприноса за ПИО - 11%, доприноса за ЗДР - 6,15% и 

доприноса за НЗС - 0,75% на накнаду, односно на терет послодавца. 

 

 
Ако се у истом обрачунском периоду истом примаоцу прихода 

исплаћује и зарада и накнада зараде:  

- у обрасцу ППП ПД се под једним редним бројем наводе подаци за 

одговарајућу шифру зараде, а под следећим редним бројем се наводе подаци 

за одговарајућу шифру накнаде зараде;  

- зарада и накнада зараде се упоређује са најнижом месечном 

основицом за обрачун доприноса сразмерно броју сати рада, односно 

боловања, односно највишом месечном основицом за обрачун доприноса; 

- у поље МФП.10 се уписује ознака 1; 

- ако је збир зараде и накнаде зараде виши од највише месечне 

основице за обрачун доприноса, у редном броју за зараду се у пољу 3.12 – 

Основица доприноса уписује усклађена основица доприноса, а у пољу 

МФП.9 се уписује ознака 1. 

Запослени који прима накнаду зараде због привремене спречености 

за рад (ОВП од 201-203) не остварује право на додатни допринос за ПИО, 

јер се овај допринос признаје само за ефективни рад.  

Послодавац чији запослени примају накнаду зараде због прекида рада, 

односно смањења обима рада до којег је дошло без кривице запосленог по 

члану 116 Закона о раду за ове запослене не може да користи пореску 

олакшицу/субвенцију за запошљавање 

 
 

 

Ако се у истом обрачунском периоду истом примаоцу прихода исплаћује и зарада 

и накнада зараде, исплатилац прихода може:  

- приходе обухваћене ОВП 201 и 202 исказати у збиру са приходима обухваћеним 

ОВП 101, 103, 106 и 107, ако прималац прихода није распоређен на радно место на 

коме се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем; 

- приходе обухваћене ОВП 203 исказати у збиру са приходима обухваћеним ОВП 

101, 103, 106 и 107 ако исплатилац прихода за тог примаоца прихода не остварује право 

на пореску олакшицу за запошљавање по Закону, Закону о доприносима и Уредби и ако 

прималац прихода није распоређен на радно место на коме се стаж осигурања рачуна са 

увећаним трајањем.  

Ако се исплатилац прихода определи да збирно искаже наведене приходе, дужан 

је да их тако исказује код свих исплата за примаоце прихода у обрачунском периоду. 
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8. Накнада зараде за боловање преко 30 дана  

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

204 00 0 Накнада зараде за боловање преко 30 дана за случај привремене 

спречености за рад преко 30 дана, због болести или повреда ван 

рада, болести или компликација у вези са одржавањем трудноће, 

прописане мере обавезне изолације, неге болесног члана уже 

породице, изузев детета млађег од три године, као и одређивања за 

пратиоца болесног лица 

205 00 0 Накнада зараде за боловање преко 30 дана за случај привремене 

спречености за рад због давања ткива и органа и због неге 

болесног детета до 3 године 

206 00 0 Накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада 

ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета 

Пореска основица је накнада умањена за неопорезиви износ. Порез се плаћа по 

стопи од 10% . 

 Основица доприноса за осигуранике који остварују накнаду зараде по основу 

привремене спречености за рад из средстава обавезног здравственог осигурања у 

складу са законом, као и за исплатиоце накнаде је накнада зараде. Код обрачуна и 

плаћања доприноса не примењује се најнижа месечна основица доприноса. Дакле, 

основица доприноса код ове шифре прихода је накнада зараде, не виша од највише 

месечне основице доприноса. Исплатилац накнаде зараде врши обрачун и плаћање 

доприноса за ПИО - 13%, доприноса за ЗДР - 6,15% и доприноса за НЗС - 0,75% из 

накнаде и доприноса за ПИО - 11%, доприноса за ЗДР - 6,15% и доприноса за НЗС - 

0,75% на накнаду.  

 

 
Код обрачуна и плаћања доприноса за накнаде за боловање преко 30 дана не 

примењује се најнижа месечна основица доприноса (члан 36. став 3. Закона 

о доприносима). Дакле, основица доприноса је накнада зараде, не виша од 

највише месечне основице доприноса. 

 

Уколико запослено лице оствари право на породиљско одсуство, одсуство са 

рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета, послодавац 

има обавезу да исплати накнаду зараде, порез и припадајуће доприносе за 

обавезно социјално осигурање (на терет запосленог и на терет послодавца) а 

надлежни орган општинске, односно градске управе ће извршити рефундацију 

исплаћених средстава (мишљење Министарства рада и социјалне политике 

број 132-04-777/2007-12 од 03.07.2007. године). 

 

Према мишљењу Министарства финансија бр. 120-01-63/2007-04 од 

16.07.2007. године, у случају исплате накнаде зараде за време породиљског 

одсуства запосленом који ради са непуним радним временом код једног или 

више послодаваца и укупно не остварује пуно радно време, приликом 

утврђивања пореске основице износ накнаде зараде умањује се за припадајући 

сразмеран износ, тј. за онај део неопорезивог износа који одговара сразмерном 

односу радног времена тог запосленог код послодавца у односу на пуно радно 

време, односно укупно умањење накнаде зараде мора бити мање од пуног 

неопорезивог месечног износа. 
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9. Накнада зараде инвалида рада на терет Фонда ПИО 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

207 00 0 Накнада зараде инвалида рада на терет Фонда ПИО 

 

Накнаду зараде инвалида рада исплаћује послодавац инвалидима рада, а 

Републички фонд ПИО врши рефундацију исплаћеног износа накнаде зараде. На 

накнаду инвалидима рада плаћа се порез на зараде по стопи од 10% и допринос за 

здравство по стопи од 12,3% на износ накнаде. 

Како се умањење пореске основице врши у целини код исплате зараде, коју 

инвалиду исплаћује послодавац за остварени рад, код накнаде зараде основицу пореза 

чини укупна износ накнаде зараде, односно нема умањења за неопорезиви износ.  

Основица доприноса је нето накнада (износ који у себи не садржи порез и 

доприносе), сходно одредби члана 20. Закона о доприносима Код обрачуна и плаћања 

доприноса (на терет примаоца прихода) не примењује се најнижа месечна основица 

доприноса. 

На нето накнаду се плаћа допринос за здравство по стопи од 12.3%. 

Рефундацију накнаде зараде врши Фонд ПИО на основу захтева који подноси 

послодавац. 

 

 
Полазећи од објашњења Министарства за социјална питања бр. 011-00-

63/03-03 од 12.05.2003. године, у којем је између осталог наведено, да 

накнаду инвалидима исплаћује послодавац, заједно са зарадом, а Фонд 

ПИО врши рефундацију извршене исплате, исплатилац прихода дужан је да 

у обрасцу ППП- ПД за конкретног инвалида рада искаже: 

- ОВП: 105 ОЛ: 00 Б: 0 – пореску основицу - зараду умањену за неопорезиви 

износ и основицу доприноса - зараду која не може бити нижа од најниже 

ни виша од највише месечне основице доприноса и  

- ОВП 207 ОЛ: 00 и Б: 0 – као пореску основицу накнаду зараде без 

умањења за неопорезиви износ, а основицу доприноса у износу нето 

накнаде 

 
 
 
Пример: 

 Ако је нето накнада зараде инвалида рада 20.000,00 динара обрачун за 

попуњавање образца ППП ПД се врши на следећи начин: 

 
1 Нето накнада 20.000,00 

2 Основица пореза: накнада (20.000 : 0,90) 22.222,22 

3 Порез (22.222 x 10%) 2.222,22 

4 Основица доприноса: нето накнада 20.000,00 

5 Допринос за ЗДР (20.000 x 12,3%) 2.460,00 

 

У обрасцу ППП ПД се за накнаду зараде инвалиду рада исказује: 
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3.6. Шифра врсте 

прихода 

1 07 207 00 0 Прва верзија Каталога (1), прималац 

прихода: лице са инвалидитетом (07), ОВП: 

207, без олакшице (00), без бенефиције (0). 

3.7. Број дана 30  

3.8 Број сати 88  

3.8а Фондсати 176  

3.9 Бруто приход 22.222,22 накнада 

3.10 Основица за 

порез 
22.222,22 накнада која се не умањује за неопорезив 

износ  

3.11 Порез 2.222,22 10% на основицу за порез 

3.12 Основица за 

допринос 

20.000,00 нето накнада 

3.14 Здравство 2.460 ,00 допринос на терет запосленог 6.15% + 

допринос на терет послодавца 6,15% 

 

Пример: 
Бр. 

поља 

Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6 Шифра врсте 

прихода 

1 07 207 00 0 Прва верзија Каталога (1), прималац прихода: 

инвалидно лице (07), ОВП (207), нема 

олакшица (00), нема бенефицирани стаж (0) 

3.7. Број дана 30  

3.8 Број сати 88  

3.8а Фонд сати 176  

3.9 Бруто приход 10.000,00 Бруто накнада зараде 

3.10 Основица за порез 10.000,00 Бруто накнада зараде без умањењa за 

неопорезиви износ зараде  

3.11 Порез 1.000,00 Обрачунати порез од 10% 

3.12 Основица за 

допринос 
9.000,00 Износ нето накнаде зараде 

3.13 ПИО 0,00 Не обрачунава се и не плаћа 

3.14 Здравство 1.107,00 Допринос на терет РФ ПИО12,3% 

3.15 Незапосленост 0,00 Не обрачунава се и не плаћа 

3.16 Бeнефицирани 

ПИО 

0,00 Не обрачунава се и не плаћа 

3.17 МФП.3 50  

 
 

10. Плаћање доприноса за време неплаћеног одсуства док дете не напуни три 

године живота 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

208 00 0 Плаћање доприноса за здравство за време неплаћеног одсуства док 

дете не напуни три године живота 

Како се зараде не исплаћује, основица за порез је 0,00 (нула). 

Основица доприноса за послодавце за запосленог на неплаћеном одсуству је 

зарада коју би тај запослени оставрио да је радио (члан 32. Закона о доприносима) 

Основица доприноса не може бити нижа од најниже, ни виша од највише основице 

доприноса. Плаћа се допринос за здравство по стопи од 12,3% на терет послодавца. 

Образац ППП-ПД код наканаде зараде за време неплаћеног одсуства док дете не 

напуни три године живота се попуњава на следећи начин: 
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Бр. 

поља 

Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6 Шифра врсте 

прихода 

1 01 208 00 0 Прва верзија Каталога (1), прималац прихода: 

запослени (01), ОВП (208), нема олакшица 

(00), нема бенефицирани стаж (0) 

3.7. Број дана 30  

3.8 Број сати 176  

3.8а Фонд сати 176  

3.9 Бруто приход 0,00 Нема исплате зараде 

3.10 Основица за порез 0,00 Нема исплате зараде 

3.11 Порез 0,00 Не обрачунава се и не плаћа 

3.12 Основица за 

допринос 
30.000,00 Износ нето накнада зараде  

3.13 ПИО 0,00 Не обрачунава се и не плаћа 

3.14 Здравство 3.690,00 Допринос на терет послодавца 12,3% 

3.15 Незапосленост 0,00 Не обрачунава се и не плаћа 

3.16 Бeнефицирани 

ПИО 

0,00 Не обрачунава се и не плаћа 

3.17 МФП за обрачун  не попуњава се   

 

11. Накнада зараде по престанку радног односа 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

209 00 0 Накнада зараде за осигуранике из члана 17. став 1. тачка 15) Закона о 

здравственом осигурању - лица која по престанку радног односа 

остварују право на накнаду зараде због повреде на раду или 

професионалне болести, која се исплаћује из средстава РФЗО 

Пореска основица је накнада умањена за неопорезиви износ. Порез се плаћа по 

стопи од 10%. Основица доприноса је износ накнаде. Плаћа се допринос за здравство 

и допринос за осигурање од незапослености по стопама као код ОВП 101, али се код 

обрачуна основице доприноса не примењује износ минималне основице. Образац ППП-

ПД се попуњава на следећи начин: 
Бр. 

поља 

Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6 Шифра врсте 

прихода 

1 05 209 00 0 Прва верзија Каталога (1), прималац прихода: 

лице без осигурања (05), ОВП (209), нема 

олакшица (00), нема бенефицирани стаж (0) 

3.7. Број дана 30  

3.8 Број сати 176  

3.8а Фонд сати 176  

3.9 Бруто приход 30.000,00 Бруто накнада зараде  

3.10 Основица за порез 19.000,00 Бруто накнада умањена за неопорезиви износ 

3.11 Порез 1.900,00 обрачунати порез од 10% 

3.12 Основица за 

допринос 
30.000,00 Накнада зараде  

3.13 ПИО 0,00 Не обрачунава се и не плаћа 

3.14 Здравство 3.690,00 допринос на терет запосленог 6.15% + 

допринос на терет РФЗО 6,15% 

3.15 Незапосленост 450,00 допринос на терет запосленог 0,75% + 

допринос на терет РФЗО 0,75% 

3.16 Бeнефицирани 

ПИО 

0,00 Не обрачунава се и не плаћа 

3.17 МФП за обрачун  не попуњава се  прва исплата 
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ДЕО 3 

 

ОПИС ШИФАРА ПРИХОДА ВАН РАДНОГ ОДНОСА  

ИЗ КАТАЛОГА ВРСТЕ ПРИХОДА  

са примерима попуњавања података у образац ППП ПД  

у пољима 3.6 – 3.17 
 

 Приходи ван радног односа разврстани су у следеће групе прихода:  

 - приходи од ауторских права, права сродних ауторском праву и права 

индустријске својине, ОВП 301 до 323;  

 - приходи од капитала, ОВП од 401 до 409; 

 - остале приходе, ОВП од 501 до 508, 

 - друге приходе, ОВП од 601 до 626 и 

- приходи ван радног односа на које се обавезе обрачунавају по посебним 

правилима, ОВП 999.  

 Ни код једне врсте прихода ван радног односа не постоји право на пореску 

олакшицу, односно субвенцију за запошљавање, као ни на бенефицирани стаж, односно 

бенефицију. То значи да су ознаке за ОЛ: 00 и ознака за Б: 0 код свих шифри врста 

прихода ван радног односа. Такође, код свих врсти прихода ван радног односа у поља 

3.15 - Незапосленост и 3.16 - Бенефицирани ПИО се уписује вредност 0,00. 

 

 

1. ПРИХОДИ ОД АУТОРСКИХ ПРАВА, ПРАВА СРОДНИХ АУТОРСКОМ 

ПРАВУ И ПРАВА ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ 

 

Ако се на приходе од ауторских права, права сродних ауторском праву и права 

индустријске својине плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање, код њиховог 

обрачунавања и плаћања не примењује се најнижа ни највиша месечна основица 

доприноса. 

 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

301 00 0 Приход аутора, односно носиоца сродног права (у даљем тексту: 

аутор) од уговорене накнаде за стварање ауторског дела за који се 

Законом признају нормирани трошкови од 50% бруто прихода, када 

је прималац прихода осигуран по другом основу. 

 

За ОВП 301 пореска основица је разлика између бруто прихода и нормираних 

трошкова од 50%. Порез се плаћа по стопи од 20%. Основица доприноса је једнака 

пореској основици, а плаћа се само допринос за ПИО по стопи од 24%.  

 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

302 00 0 Приход аутора од уговорене накнаде за стварање ауторског дела за 

који се Законом признају нормирани трошкови од 50% бруто 

прихода, када прималац прихода није осигуран по другом основу. 

 

За ОВП 302 пореска основица је разлика између бруто прихода и нормираних 

трошкова од 50%. Порез се плаћа по стопи од 20%. Основица доприноса је једнака 
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пореској основици, а плаћају се допринос за ПИО по стопи од 24% и допринос за ЗДР 

по стопи од 12,3%. 

Напомена: нормирани трошкови који су се признавали за приход из ОВП 301 и 

302, за који је пореска обавеза настала у периоду од: 

- 01.01.2008. до 07.05.2009. године износили су 60%; 

- 08.05.2009. до 09.06.2009. године износили су 30%; 

 

 

 
Пример 

 Два примаоца прихода остварила су ауторску накнаду за коју се у складу са 

законом признају нормирани трошкови од 50% (нпр. за вајарско дело). Један је 

осигуран по другом основу, а други није. Остали подаци о овим њиховим приходима, 

као и одговарајући обрачун, дати су у доњој табели. 
Редни 

број 
Опис 

Лице осигурано по 

другом основу 

Лице није осигурано 

по другом основу 

1 бруто приход 147.255,00 133.475,00 

2 нормирани трошак 50% 73.627,50 66.737,50 

3 основица за порез 73.627,50 66.737,50 

4 порез ( 20% на основицу пореза) 14.725,50 13.347,50 

6 основица доприноса 73.627,50 66.737,50 

7 ПИО по стопи од 24% 17.670,60 16.017,00 

8 ЗДР по стопи од 12,3% не плаћа се  8.208,71 

 

У образац ППП –ПД за приход лица које је осигурано по другом основу уносе се 

следећи подаци: 
Бр. 

поља 

Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6 Шифра врсте  

прихода 

1 01 301 00 0  Прва верзија Каталога (1), прималац прихода 

запослени (01), ОВП (301), олакшица (00), 

бенефија (0) 

3.7. Број дана не попуњава се  

3.8 Број сати не попуњава се   

3.9 Бруто приход 147.255,00  

3.10 Основица за порез 73.627,50 бруто приход умањен за нормиране трошкове 

50% 

3.11 Порез 14.725,50  

3.12 Основица за 

допринос 
73.627,50  

3.13 ПИО 17.670,60 допринос за ПИО на терет примаоца 24% 

У поља од 3.14 до 3.16 се уписује 0. 

 

Када се на обрасцу ППП-ПД исказују само приходи ван радног односа поља 3.7 – број 

дана, 3.8. – број сати и 3.8а – фонд сати се не попуњавају, тако да се у следећим 

примерима ова поља неће наводити. 

 

У образац ППП-ПД за приход лица које није осигурано по другом основу уносе 

се следећи подаци: 
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Бр. 

поља 

Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6 Шифра врсте 

прихода 

1 05 302 00 0  Прва верзија Каталога (1), прималац прихода 

лице које није осигурано по другом основу 

(05), ОВП (302), олакшица (00), бенефиција 

(0). 

3.9 Бруто приход 133.475,00  

3.10 Основица за порез 66.737,50 бруто приход умањен за нормиране трошкове 

50% 

3.11 Порез 13.347,50  

3.12 Основица за 

допринос 
66.737,50  

3.13 ПИО 16.017,00 допринос за ПИО на терет примаоца 24% 

3.14 Здравство 8.208,71 допринос за ЗДР на терет примаоца 12,3% 

У поља 3.15 и 3.16 се уписује 0. 

 
 

ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

303 00 0 Приход аутора од уговорене накнаде за стварање ауторског дела за 

који се Законом признају нормирани трошкови од 43% бруто 

прихода, када je прималац прихода осигуран по другом основу. 

 

За ОВП 303 пореска основица је разлика између бруто прихода и нормираних 

трошкова од 43%. Порез се плаћа по стопи од 20%. Основица доприноса је једнака 

пореској основици, а плаћа се само допринос за ПИО по стопи од 24%. 

 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

304 00 0 Приход аутора од уговорене накнаде за стварање ауторског дела за 

који се Законом признају нормирани трошкови од 43% бруто 

прихода, када прималац прихода није осигуран по другом основу. 

 

За ОВП 304 пореска основица је разлика између бруто прихода и нормираних 

трошкова од 43%. Порез се плаћа по стопи од 20%. Основица доприноса је једнака 

пореској основици, а плаћају се допринос за ПИО по стопи од 24% и допринос за ЗДР 

по стопи од 12,3%. 

Напомена: нормирани трошкови који су се признавали за приход из ОВП 303 и 

304, за који је пореска обавеза настала у периоду од  

- 01.01.2008. до 07.05.2009. године износили су 50%; 

- 08.05.2009. до 09.06.2009. године износили су 20%; 

 

 

 
Пример 

Два примаоца прихода остварила су ауторску накнаду за коју се у складу са 

законом признају нормирани трошкови од 43% (нпр. за књижевно дело). Један је 

осигуран по другом основу, а други није. Остали подаци о овим њиховим приходима, 

као и одговарајући обрачун, дати су у доњој табели. 
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Редни 

број 
Опис 

Лице осигурано по 

другом основу 

Лице није осигурано по 

другом основу 

1 бруто приход 78.000,00 78.000,00 

2 нормирани трошак 43% 33.540,00 33.540,00 

3 основица за порез 44.460,00 44.460,00 

4 порез ( 20% на основицу пореза) 8.892,00 8.892,00 

6 основица доприноса 44.460,00 44.460,00 

7 допринос за ПИО по стопи од 24% 10.670,40 10.670,40 

8 допринос за ЗДР по стопи од 12,3% не плаћа се  5.468,58 

 

У образац ППП-ПД за приход лица које је осигурано по другом основу уносе се 

следећи подаци: 
Бр. 

поља 

Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6 Шифра врсте 

прихода 

1 01 304 00 0  Прва верзија Каталога (1), прималац прихода 

запослени (01), ОВП (304), олакшица (00), 

бенефиција (0). 

3.9 Бруто приход 78.000,00  

3.10 Основица за порез 44.460,00 бруто приход умањен за нормиране трошкове 

43% 

3.11 Порез 8.892,00  

3.12 Основица за 

допринос 
44.460,00  

3.13 ПИО 10.670,40 допринос за ПИО на терет примаоца 24% 

У поља од 3.14 до 3.16 се уписује 0. 

 

У образац ППП-ПД за приход лица које није осигурано по другом основу уносе 

се следећи подаци: 
Бр. 

поља 

Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6 Шифра врсте 

прихода 

1 05 304 00 0 Прва верзија Каталога (1), прималац прихода 

лице које није осигурано по другом основу 

(05), ОВП (304), олакшица (00), бенефиција 

(0). 

3.9 Бруто приход 78.000,00  

3.10 Основица за порез 44.460,00 бруто приход умањен за нормиране трошкове 

50% 

3.11 Порез 8.892,00  

3.12 Основица за 

допринос 
44.460,00  

3.13 ПИО 10.670,00 допринос за ПИО на терет примаоца 24% 

3.14 Здравство  5.468,58 допринос за ЗДР на терет примаоца 12,3% 

У поља 3.15 до 3.16 се уписује 0. 

 
 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

305 00 0 Приход аутора од уговорене накнаде за стварање ауторског дела за 

који се Законом признају нормирани трошкови од 34% бруто 

прихода, када је прималац прихода осигуран по другом основу. 
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За ОВП 305 пореска основица је разлика између бруто прихода и нормираних 

трошкова од 34%. Порез се плаћа по стопи од 20%. Основица доприноса је једнака 

пореској основици, а плаћа се само допринос за ПИО по стопи од 24%. 

 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

306 00 0 Приход аутора од уговорене накнаде за стварање ауторског дела за 

који се Законом признају нормирани трошкови од 34% бруто 

прихода, када прималац прихода није осигуран по другом основу. 

 

За ОВП 306 пореска основица је разлика између бруто прихода и нормираних 

трошковаод 34%. Порез се плаћа по стопи од 20%. Основица доприноса је једнака 

пореској основици, а плаћају се допринос за ПИО по стопи од 24% и допринос за ЗДР 

по стопи од 12,3%. 

Напомена: нормирани трошкови који су се признавали за приход из ОВП 305 и 

306, за који је пореска обавеза настала у периоду од  

- 01.01.2008. до 07.05.2009. године износили су 40%; 

- 08.05.2009. до 09.06.2009. године износили су 20%; 

 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

307 00 0 Приход аутора од уговорене накнаде за стварање ауторског дела за 

који се Законом поред нормираних трошкова од 50% бруто прихода 

признаје и накнада плаћена за услуге овлашћеним правним лицима за 

продају и наплату прихода од ауторских дела, када је прималац 

прихода осигуран по другом основу. 

 

За ОВП 307 пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове 

од 50% и накнаду плаћену за продају и наплату прихода од ауторских дела. Пореска 

стопа је 20%. Основица доприноса је једнака пореској основици, а плаћа се само 

допринос за ПИО по стопи од 24%. 

 

 
Пример 

 По основу ауторског уговора исплаћује се бруто накнада у износу од 50.000,00 

динара уз признавање нормираних трошкова од 50% и износа од 3.333,00 динара на име 

накнаде плаћене агенцији, аутору примаоцу прихода који је осигуран по основу 

запослења. 

 
Редни 

број 

Опис Износ 

1 бруто приход 50.000,00 

2 нормирани трошак (50 % на р.б.1) 25.000,00 

3 агенцијска накнада  3.333,00 

4 основица за порез 21.667,00 

6 порез ( 20% на основицу пореза) 4.333,40 

7 основица доприноса 21.667,00 

8 допринос за ПИО по стопи од 24% 5.200,08 
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У образац ППП-ПД се уносе следећи подаци: 
Бр. 

поља 

Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6 Шифра врсте 

прихода 

1 01 307 00 0 Прва верзија Каталога (1), прималац прихода 

запослени (01), ОВП (307), олакшица (00), 

бенефицје (0) 

3.7. Број дана не попуњава се  

3.8 Број сати не попуњава се  

3.9 Бруто приход 50.000,00  

3.10 Основица за порез 21.667,00 бруто приход умањен за нормиране трошкове 

50% и агенцијске накнаде у износу од 3.333 

3.11 Порез 4.333,40  

3.12 Основица за 

допринос 

21.667,00  

3.13 ПИО 5.200,08 допринос за ПИО на терет примаоца 24% 

3.17. МФП.5 3.333,00 стварни трошак - агенцијска накнада 

У поља од 3.14. до 3.16 се уписује 0. 

 
 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

308 00 0 Приход аутора од уговорене накнаде за стварање ауторског дела уз 

признавање нормираних трошкова 50% од бруто прихода, каo и 

накнаде плаћене за услуге овлашћеним правним лицима за продају 

и наплату прихода од ауторских дела, када прималац прихода није 

осигуран по другом основу. 

 

За ОВП 308 пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове 

од 50% и накнаду плаћену за продају и наплату прихода од ауторских дела. Пореска 

стопа је 20%. Основица доприноса је једнака пореској основици, а плаћа се допринос 

за ПИО по стопи од 24% и допринос за ЗДР по стопи од 12,3%. 

Напомена: за приходе из ОВП 307 и 308, за које је пореска обавеза настала у 

периоду од 08.05.2009. до 09.06.2009. године признавали су се нормирани трошкови од 

30%. 
 

 

 
Пример 

 По основу ауторског уговора исплаћује се бруто накнада у износу од 143.570,00 

динара, уз признавање нормираних трошкова од 50% и накнаде ауторској агенцији коју 

прималац плаћа у износу од 7% од бруто накнаде. Прималац није осигуран по другом 

основу. 
Редни 

број 

Опис Износ 

1 Бруто накнада 143.570,00 

2 Агенцијска накнада (7% на ред. бр. 1) 10.049,90 

3 Нормирани трошкови (50% на ред. бр. 1) 71.785,00 

4 Опорезиви приход (ред. бр. 1 – ред. бр. 2 – ред. бр. 3) 61.735,10 
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У образац ППП-ПД се уносе следећи подаци: 
Бр. 

поља 

Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6 Шифра врсте 

прихода 

1 05 308 00 0 Прва верзија Каталога (1), прималац прихода 

лице које није осигурано по другом основу 

(05), ОВП (308), олакшица (00), бенефиција 

(0) 

3.9 Бруто приход 143.570,00  

3.10 Основица за порез 61.735,10 бруто приход умањен за нормиране трошкове 

50% и стварне трошкове – агенцијску 

накнаду 

3.11 Порез 12.347,02 20% 

3.12 Основица за 

допринос 

61.735,10  

3.13 ПИО 14.816,42 допринос за ПИО на терет примаоца 24% 

3.14. Здравство 7.593,42 допринос за ЗДР на терет примаоца по стопи 

од 12,3% 

3.17. МФП 5 10.049,90 стварни трошак - агенцијска накнада 

Поља 3.7, 3.8 и 3.8а се не попуњавају, а у поља 3.15. и 3.16. се уписује 0. 

 
 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

309 00 0 Приход аутора од уговорене накнаде за стварање ауторског дела уз 

признавање нормираних трошкова 43% од бруто прихода, каo и 

накнаде плаћене за услуге овлашћеним правним лицима за продају и 

наплату прихода од ауторских дела, када je прималац прихода 

осигуран по другом основу. 

 

За ОВП 309 пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове 

од 43% и накнаду плаћену за продају и наплату прихода од ауторских дела. Пореска 

стопа је 20%. Основица доприноса је једнака пореској основици, а плаћа се само 

допринос за ПИО по стопи од 24%. 

 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

310 00 0 Приход аутора од уговорене накнаде за стварање ауторског дела уз 

признавање нормираних трошкова 43% од бруто прихода, каo и 

накнаде плаћене за услуге овлашћеним правним лицима за продају и 

наплату прихода од ауторских дела, када прималац прихода није 

осигуран по другом основу 

 

За ОВП 310 пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове 

од 43% и накнаду плаћену за продају и наплату прихода од ауторских дела. Пореска 

стопа је 20%. Основица доприноса је једнака пореској основици, а плаћа се допринос 

за ПИО по стопи од 24% и допринос за ЗДР по стопи од 12,3%. 

Напомена: нормирани трошкови који су се признавали за приход из ОВП 309 и 

310, за који је пореска обавеза настала у периоду од 08.05.2009. до 09.06.2009. године 

износили су 20%, а поред нормираних трошкова прописано је и право на накнаду 

за продају и наплату прихода од ауторског дела; 
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ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

311 00 0 Приход аутора од уговорене накнаде за стварање ауторског дела уз 

признавање нормираних трошкова 34% од бруто прихода, каo и 

накнаде плаћене за услуге овлашћеним правним лицима за продају и 

наплату прихода од ауторских дела, када је прималац прихода 

осигуран по другом основу. 

 

За ОВП 311 пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове 

од 34% и накнаду плаћену за продају и наплату прихода од ауторских дела. Пореска 

стопа је 20%. Основица доприноса је једнака пореској основици, а плаћа се само 

допринос за ПИО по стопи од 24%. 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

312 00 0 Приход аутора од уговорене накнаде за стварање ауторског дела уз 

признавање нормираних трошкова 34% од бруто прихода, каo и 

накнаде плаћене за услуге овлашћеним правним лицима за продају и 

наплату прихода од ауторских дела, када прималац прихода није 

осигуран по другом основу. 

 

За ОВП 312 пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове 

од 34% и накнаду плаћену за продају и наплату прихода од ауторских дела. Пореска 

стопа је 20%. Основица доприноса је једнака пореској основици, а плаћа се допринос 

за ПИО по стопи од 24% и допринос за ЗДР по стопи од 12,3%. 

Напомена: нормирани трошкови који су се признавали за приход из ОВП 311 и 

312, за који је пореска обавеза настала у периоду од 08.05.2009. до 09.06.2009. године 

износили су 20%. 

 

 

 
Пример 

 По основу ауторског уговора исплаћује се бруто накнада у износу од 123.152,00 

динара, уз признавање нормираних трошкова од 34% и накнаде ауторској агенцији коју 

прималац плаћа у износу од 7% од бруто накнаде. Прималац није осигуран по другом 

основу. 

 
Редни 

број 

Опис Износ 

1 Бруто накнада 123.152,00 

2 Агенцијска накнада (7% на ред. бр. 1) 8.620,64 

3 Нормирани трошкови (34% на ред. бр. 1) 41.871,68 

4 Опорезиви приход (ред. бр. 1 – ред. бр. 2 – ред. бр. 3) 72.659,68 

 

У образац ППП-ПД се уносе следећи подаци: 

 
Бр. 

поља 

Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6 Шифра врсте 

прихода 

1 05 312 00 0 Прва верзија Каталога (1), прималац прихода 

лице које није осигурано по другом основу 

(05), ОВП (312), олакшица (00), бенефиција 

(0) 

3.9 Бруто приход 123.152,00  
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3.10 Основица за порез 72.659,68 бруто приход умањен за нормиране трошкове 

34% и стварне трошкове-агенцијску накнаду  

3.11 Порез 14.531,94 20% 

3.12 Основица за 

допринос 
72.659,68  

3.13 ПИО 17.438,32 допринос за ПИО на терет примаоца 24% 

3.14. Здравство 8.937,14 допринос за ЗДР на терет примаоца по стопи 

од 12,3% 

3.17. МФП 5 8.620,64 стварни трошак - агенцијска накнада 

У поља 3.15. и 3.16 се уписује 0. 

 
 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

313 00 0 Приход аутора од уговорене накнаде за стварање ауторског дела уз 

признавање стварних трошкова, укључујући и накнаду плаћену за 

услуге овлашћеним правним лицима за продају и наплату прихода 

од ауторских дела, када је прималац прихода осигуран по другом 

основу. 

 

За ОВП 313 пореска основица је бруто приход умањен за стварне трошкове, 

односно за стварне трошкове и накнаду плаћену за продају и наплату прихода од 

ауторских дела. Пореска стопа је 20%. Основица доприноса је једнака пореској 

основици,а плаћа се само допринос за ПИО по стопи од 24%. 

 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

314 00 0 Приход аутора од уговорене накнаде за стварање ауторског дела уз 

признавање стварних трошкова, укључујући и накнаду плаћену за 

услуге овлашћеним правним лицима за продају и наплату прихода 

од ауторских дела, када прималац прихода није осигуран по другом 

основу. 

 

За ОВП 314 пореска основица је бруто приход умањен за стварне трошкове, 

односно за стварне трошкове и накнаду плаћену за продају и наплату прихода од 

ауторских дела. Пореска стопа је 20%. Основица доприноса је једнака пореској 

основици, а плаћа се допринос за ПИО по стопи од 24% и допринос за здравство по 

стопи од 12,3%. 

 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

315 00 0 Приход аутора: 

- од имовинског права над ауторским делом,  

- који има статус самосталног уметника и доприносе плаћа по 

решењу Пореске управе, 

- коме је решењем Фонда ПИО признато право на престанак 

плаћања доприноса, јер је исте уплатио на највишу процењену 

годишњу основицу доприноса за текућу годину и  

- млађег од 15 година,  

уз признавање нормираних трошкова од 50% бруто приход. 
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За ОВП 315 пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове 

од 50%. Пореска стопа је 20%. Доприноси се не обрачунавају и не плаћају. 

Напомена: нормирани трошкови који су се признавали за приход из ОВП 315, за 

који је пореска обавеза настала у периоду од: 

- 01.01.2008. до 07.05.2009. године износили су 60%; 

- 08.05.2009. до 09.06.2009. године износили су 30%; 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

316 00 0 Приход аутора: 

- од имовинског права над ауторским делом,  

- који има статус самосталног уметника и доприносе плаћа по 

решењу Пореске управе, 

- коме је решењем Фонда ПИО признато право на престанак плаћања 

доприноса, јер је исте уплатио на највишу процењену годишњу 

основицу доприноса за текућу годину и  

- млађег од 15 година,  

уз признавање нормираних трошкова од 43% бруто прихода. 

За ОВП 316 пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове 

од 43%. Пореска стопа је 20%. Доприноси се не обрачунавају и не плаћају. 

Напомена: нормирани трокови који су се признавали за приход из ОВП 316 , за 

који је пореска обавеза настала у периоду од  

- 01.01.2008. до 07.05.2009. године износили су 50%; 

- 08.05.2009. до 09.06.2009. године износили су 20%; 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

317 00 0 Приход аутора: 

- од имовинског права над ауторским делом,  

- који има статус самосталног уметника и доприносе плаћа по 

решењу Пореске управе, 

- коме је решењем Фонда ПИО признато право на престанак плаћања 

доприноса, јер је исте уплатио на највишу процењену годишњу 

основицу доприноса за текућу годину и  

- млађег од 15 година,  

уз признавање нормираних трошкова од 34% бруто прихода 

За ОВП 317 пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове 

од 34%. Пореска стопа је 20%. Доприноси се не обрачунавају и не плаћају. 

Напомена: нормирани трошкови који су се признавали за приход из ОВП 317, 

за који је пореска обавеза настала у периоду од  

- 01.01.2008. до 07.05.2009. године износили су 40%; 

- 08.05.2009. до 09.06.2009. године износили су 20%; 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

318 00 0 Приход аутора: 

- од имовинског права над ауторским делом,  

- који има статус самосталног уметника и доприносе плаћа по 

решењу Пореске управе, 

- коме је решењем Фонда ПИО признато право на престанак плаћања 

доприноса, јер је исте уплатио на највишу процењену годишњу 

основицу доприноса за текућу годину и  

- млађег од 15 година,  

уз признавање нормираних трошкова од 50% бруто прихода, као и 

накнаде плаћене за услуге овлашћеним правним лицима за продају и 

наплату прихода од ауторског дела. 
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За ОВП 318 пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове 

од 50% и накнаду плаћену за продају и наплату прихода од ауторског дела. Пореска 

стопа је 20%. Доприноси се не обрачунавају и не плаћају. 

Напомена: нормирани трокови који су се признавали за приход из ОВП 318, за 

који је пореска обавеза настала у периоду од 08.05.2009. до 09.06.2009. године 

износили су 30%. 

 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

319 00 0 Приход аутора: 

- од имовинског права над ауторским делом,  

- који има статус самосталног уметника и доприносе плаћа по 

решењу Пореске управе, 

- коме је решењем Фонда ПИО признато право на престанак 

плаћања доприноса, јер је исте уплатио на највишу процењену 

годишњу основицу доприноса за текућу годину и  

- млађег од 15 година,  

уз признавање нормираних трошкова од 43% бруто прихода, као и 

накнаде плаћене за услуге овлашћеним правним лицима за продају 

и наплату прихода од ауторског дела. 

 

За ОВП 319 пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове 

од 43% и накнаду плаћену за продају и наплату прихода од ауторског дела. Пореска 

стопа је 20%. Доприноси се не обрачунавају и не плаћају. 

Напомена: нормирани трошкови који су се признавали за приход из ОВП 319, за 

који је пореска обавеза настала у периоду од 08.05.2009. до 09.06.2009. године износили 

су 20%; 

 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

320 00 0 Приход аутора: 

- од имовинског права над ауторским делом,  

- који има статус самосталног уметника и доприносе плаћа по 

решењу Пореске управе, 

- коме је решењем Фонда ПИО признато право на престанак плаћања 

доприноса, јер је исте уплатио на највишу процењену годишњу 

основицу доприноса за текућу годину и  

- млађег од 15 година,  

уз признавање нормираних трошкова од 34% бруто прихода, као и 

накнаде плаћене за услуге овлашћеним правним лицима за продају и 

наплату прихода од ауторског дела. 

За ОВП 320 пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове 

од 34% и накнаду плаћену за продају и наплату прихода од ауторског дела. Пореска 

стопа је 20%. Доприноси се не обрачунавају и не плаћају. 

Напомена: нормирани трошкови који су се признавали за приход из ОВП 320, 

за који је пореска обавеза настала у периоду од 08.05.2009. до 09.06.2009. године 

износили су 20%,  

 

  



89 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

321 00 0 Приход аутора: 

- од имовинског права над ауторским делом,  

- који има статус самосталног уметника и доприносе плаћа по 

решењу Пореске управе, 

- коме је решењем Фонда ПИО признато право на престанак плаћања 

доприноса, јер је исте уплатио на највишу процењену годишњу 

основицу доприноса за текућу годину и  

- млађег од 15 година,  

уз признавање стварних трошкова, као и накнаде плаћене за услуге 

овлашћеним правним лицима за продају и наплату прихода од 

ауторског дела. 

 

За ОВП 321 пореска основица је бруто приход умањен за стварне трошкове, 

односно за стварне трошкове и накнаду плаћену за услуге овлашћеним правним лицима 

за продају и наплату прихода од ауторског дела. Пореска стопа је 20%. Доприноси се 

не обрачунавају и не плаћају. 

 

 

 
Пример 

 Аутору је решењем Фонда ПИО признато право на престанак плаћања 

доприноса јер је исте уплатио на највишу процењену годишњу основицу доприноса за 

текућу годину и исплаћује му се ауторска накнада уз признавање стварних трошкова. 

Подаци о приходу дати су у доњој табели.  

 
Редни 

број 

Опис Износ 

1 Бруто накнада 84.000,00 

2 Стварни трошкови  15.900,00 

3 Опорезиви приход (ред. бр. 1 – ред. бр. 2) 68.100,00 

 

У образац ППП-ПД се уносе следећи подаци: 
Бр. 

поља 

Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6 Шифра врсте 

прихода 

1 11 321 00 0 Прва верзија Каталога (1), прималац прихода 

(11), ОВП (318), олакшица (00), бенефиција 

(0) 

3.9 Бруто приход 84.000,00  

3.10 Основица за порез 68.100,00 бруто приход умањен за стварне трошкове  

3.11 Порез 13.620,00 20% 

3.17. МФП.5 15.900,00 стварни трошкови/агенцијска накнада 

У поља од 3.12. до 3.16 се  уписује 0. 

 
 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

322 00 0 Приход власника права индустријске својине уз признавање стварних 

трошкова 
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За ОВП 322 пореска основица је бруто приход умањен за стварне трошкове. 

Пореска стопа је 20%.  

 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

323 00 0 Приход наследника имовинског ауторског и сродног права и права 

индустријске својине, као и сваког другог физичког лица које није 

аутор, односно ноцилац сродног права, власник права индустријске 

својине, ни наследник тих права, а које остварује накнаду по тим 

основама (физичко лице које је дошло у посед права куповином, 

поклоном и сл.) уз признавање трошкова на име плаћене накнаде за 

заштиту тог права. 

 

 За ОВП 323 пореска основица је бруто приход умањен за накнаду плаћену за 

заштиту ауторског права. Пореска стопа је 20%. Доприноси се не плаћају. 

 

 

2. ПРИХОДИ ОД КАПИТАЛА 

 

 

На приходе од капитала доприноси за обавезно социјално осигурање се не плаћају. 

 

 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

401 00 0 Камате по основу зајма, штедних и других депозита (орочених или по 

виђењу) и по основу дужничких и сличних хартија од вредности. 

 

 За ОВП 401 пореска основица је бруто приход (новчани или неновчани износ 

остварених прихода). Вредност неновчаних прихода се утврђује према тржишној 

вредности права, добра, односно услуге на дан остваривања прихода. Стопа пореза 

износи 15%. 

Напомена: за приход из ОВП 401, зависно од периода у којем је настала 

пореска обавеза, примењивала се пореска стопа и то од: 

- 01.01.2008. до 26.03.2010. године - 20% 

- 27.03.2010. до 05.10.2012. године - 10% 

 

 

 
Пример: 

 Исплаћује се камата резиденту у износу од 5.000,00 динара. 

У образац ППП –ПД се уносе следећи подаци: 

 
Бр. 

поља 

Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6 Шифра врсте 

прихода 

1 11 401 00 0 Прва верзија Каталога (1), прималац прихода 

(11), ОВП(401), олакшица (00), бенефија (0). 

3.9 Бруто приход 5.000,00  

3.10 Основица за порез 5.000,00 Износ оствареног прихода 

3.11 Порез 750,00 15% 

3.17. МФП.5  не попуњава се 
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Поља 3.7, 3.8 и 3.8а се не попуњавају,  а у поља од 3.12 до 3.16 се уписује 0. 

 

 

Пример: 

Исплаћује се камата нерезиденту у износу од 50.000,00 динара, које је 

исплатиоцу камате, поред потврде да је стварни власник прихода од камате, обезбедило 

и потврду о резидентности државе са којом РС има уговор о избегавању двоструког 

опорезивања (у даљем тексту: УИДО), којим је за порез на приходе од капитала по 

основу камате прописана стопа од 10%. 

 

У образац ППП-ПДсе уносе следећи подаци: 
Бр. 

поља 

Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6 Шифра врсте 

прихода 

1 06 401 00 0 Прва верзија Каталога (1), прималац 

нерезидент (06), ОВП(401), олакшица (00), 

бенефиција (0) 

3.9 Бруто приход 50.000,00  

3.10 Основица за порез 50.000,00 Износ оствареног прихода 

3.11 Порез 5.000,00 10% 

3.17. МФП 7 10 уноси се податак о пореској стопи која се 

примењује по УИДО  

Поља 3.7, 3.8 и 3.8а се не попуњавају, а у поља од 3.12 до 3.16 се уписује 0. 

 
 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

402 00 0 Дивиденде и учешће у добити. 

 

 За ОВП 402 пореска основица је бруто износ дивиденде, односно учешћа у 

добити који остварује прималац прихода.Стопа пореза износи 15%.  

Напомена: за приход из ОВП 402, зависно од периода у којем је настала 

пореска обавеза, примењивала се пореска стопа и то од: 

- 01.01.2008. до 26.03.2010. године - 20% 

- 27.03.2010. до 05.10.2012. године - 10% 

 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

403 00 0 Дивиденде и учешће у добити код куповине друштвеног капитала 

по основу којих прималац прихода у скаду са Законом има право на 

умањење прихода за износ годишње рате продајне ценеа највише до 

износа исплаћене дивиденде. 

 

 За ОВП 403 пореска основица је износ дивиденде, осносно учешћа у добити 

умањен за износ годишње рате продајне цене по основу куповине друштвеног и 

државног капитала, односно имовине јавном аукцијом, уплаћене пре исплате 

дивиденде, а највише до износа исплаћене дивиденде. Стопа пореза износи 15%. 

Напомена: за ОВП 403 зависно од периода у којем је настала пореска 

обавеза примењивала се стопа пореза као и за ОВП 401. 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

404 00 0 Принос од инвестиционе јединице отвореног инвестиционог фонда. 
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За ОВП 404 пореска основица је новчани или неновчани износ оствареног 

прихода. Вредност неновчаног прихода се утврђује према тржишној вредности права, 

добара, односно услуга на дан остваривања прихода. Порез се плаћа по стопи од 15%. 

Напомена: за ОВП 404 зависно од периода у којем је настала пореска 

обавеза примењивала се стопа пореза као за ОВП 401 

 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

405 00 0 Приход од издавања сопствених непокретности правном лицу уз 

признавање нормираних трошкова од 25%. 

  

За ОВП 405 пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове 

од 25%. Порез се плаћа по стопи од 20%. 

Напомена: за ОВП 405 се у периоду од 01.01.2008. – 29.05.2013, признавао 

нормирани трошак од 20%, а примењивала стопа пореза од 20%. 

 
Пример 

Власнику пословног простора закупац - право лице исплаћује закупнину у бруто 

износу од 75.000,00. 

 

У образац ППП –ПДсе уносе следећи подаци: 
Бр. 

поља 

Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6 Шифра прихода 1 11405 00 0 Прва верзија Каталога (1), прималац прихода 

(11), ОВП (405), олакшица (00), бенефиција 

(0). 

3.9 Бруто приход 75.000,00  

3.10 Основица за порез 56.250,00 бруто приход умањен за нормиране трошкове 

од 25%. 

3.11 порез 11.250,00 20% 

Поља 3.7, 3.8 и 3.8а се не попуњавају, а у поља од 3.12 до 3.17 се уписује 0. 

 
 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

406 00 0 Приход од изнајмљивања сопствених станова, соба и постеља 

путницима и туристима за које је плаћена боравишна такса уз 

признавање 50% нормираних трошкова. 

  

За ОВП 406 пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове 

од 50%. Порез се плаћа по стопи од 20%. 

 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

407 00 0 Приход од издавања сопствених непокретности, као и приход од 

изнајмљивања сопствених станова, соба и постеља путницима и 

туристима за које је плаћена боравишна такса уз признавање 

стварних трошкова. 

  

ОВП 407 обухвата: 
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-приход од издавања сопствених непокретности уз признавање стварних 

трошкова и 

-приход власника од изнајмљивања станова, соба и постеља путницима и 

туристима за које је плаћена боравишна такса уз признавање стварних трошкова 

За ОВП 407 пореска основица је бруто приход умањен за стварне трошкове. 

Порез се плаћа по стопи од 20%. 

 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

408 00 0 Примања запослених и чланова управе привредног друштва по 

основу учешћа у добити - у новцу или путем доделе или опцијске 

куповине сопствених акција. 

 

ОВП 408 се користи за примања запослених и чланова управе привредног 

друштва по основу учешћа у добити - у новцу или путем доделе или опцијске куповине 

сопствених акција која су исплаћена закључно са 05.10.2012. године. а за које се 

појединачна пореска пријава подноси од 01.01.2014. године. 

За ОВП 408 опорезиви приход чини приход исплаћен обвезнику, а ако је 

примање остварено у неновчаном облику, вредност тог примања се процењује према 

упоредивој тржишној вредности. Порез се плаћао по стопи и то од: 

- 01.01.2008. до 26.03.2010. године - 20% 

- 27.03.2010. до 05.10.2012. године - 10% 

 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

409 00 0 Узимање из имовине и коришћење услуга привредног друштва од 

стране власника привредног друштва за њихове приватне потребе, 

извршене у складу са законом. 

 

ОВП 409 се користи за приходе по основу узимања из имовине и коришћење 

услуга привредног друштва од стране власника привредног друштва за њихове 

приватне потребе, извршене у складу са законом, исплаћене закључно са 29.05.2013. 

године. а за које се појединачна пореска пријава подноси од 01.01.2014. године. 

За ОВП 409 опорезиви приход чини приход остварен узимањем из имовине 

привредног друштва, а ако је примање остварено у неновчаном облику, вредност тог 

примања се процењује према упоредивој тржишној вредности. Порез се плаћа по стопи 

и то од: 

- 01.01.2008. до 26.03.2010. године - 20% 

- 27.03.2010. до 05.10.2012. године - 10% 

- 06.10.2012. до 29.05.2013. године - 15% 

Доприноси се не плаћају. 

 

 

3. ПОРЕЗ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ 

 

 

Ако се на остале приходе плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање, код 

њиховог обрачунавања и плаћања не примењује се најнижа ни највиша месечна 

основица доприноса. 
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ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

501 00 0 Приходи од давања у закуп покретних ствари (опреме, транспортних 

средстава и других покретних ствари) уз признавање нормираних 

трошкова од 20%. 

 

 За ОВП 501 пореска основица је бруто приход умањен за норимране трошкове 

од 20%. Порез се плаћа по стопи од 20%.  

 Доприноси се не обрачунавају и не плаћају. 

 

 

 
Пример 

Закуподавцу моторног возила исплаћује се месечна закупнина у бруто износу од 

35.900,00.  

 

У образац ППП –ПД се уносе следећи подаци: 
Бр. поља Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6 Шифра врсте 

прихода 

1 11 501 00 0 Прва верзија Каталога (1), прималац 

прихода (11), ОВП (501), олакшица (00), 

бенефија (0) 

3.9 Бруто приход 35.900,00  

3.10 Основица за 

порез 
28.720,00 бруто приход умањен за нормиране 

трошкове од 20% (35.900 – 7.180) 

3.11 порез 5.744,00 20% на основицу пореза 

Поља 3.7, 3.8 и 3.8а се не попуњавају , а у поља 3.12 до 3.16 се уписује 0..  

 
 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

502 00 0 Приходи од давања у закуп покретних ствари (опреме, 

транспортних средстава и других покретних ствари) уз признавање 

стварних трошкова. 

 

За ОВП 502 пореска основица је бруто приход умањен за стварне трошкове. 

Порез се плаћа по стопи од 20%.  

Доприноси се не обрачунавају и не плаћају. 

 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

503 00 0 Добици од игара на срећу. 

 

За ОВП 503 пореска основица је новчани износ оствареног добитка који преко 

неопорезивог износа, умањен за износ уплате на основу које је остварен добитак, осим 

код класичних игара на срећу. Дакле, добитак од игара на срећу који је остварен у 

већем износу од неопорезивог износа не подлеже у целини порезу на доходак грађана, 

већ се врши умањење за неопорезиви износ и износ уплате. Порез се плаћа по стопи од 

20%.  

Доприноси се не обрачунавају и не плаћају. 
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Пример 

 Остварен је приход од игара на срећу у бруто износу од 50.000,00 динара. 

Уплата на основу које је остварен добитак је 300,00 динара. 

 У образац ППП –ПД се уносе следећи подаци: 
Бр. 

поља 

Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6 Шифра врсте 

прихода 

1 11503 00 0 Прва верзија Каталога (1), прималац прихода 

(11), ОВП (503), олакшица (00), бенефиција 

(0),. 

3.9 Бруто приход 39.000,00 Оставрени добитак умањен за неопорезиви 

износ од 11.000 динара  

3.10 Основица за порез 38.700,00 Бруто приход умањен за износ уплате на 

основу које је остварен добитак 

3.11 Порез 7.740,00 20% на основицу пореза 

3.17 МФП.5 300,00 износ уплате на основу које је појединачно 

остварен добитак 

Поља 3.7, 3.8 и 3.8.а се не попуњавају, а у поља од 3.12 до 3.16 се уписује 0. 

 

 

Пример прерачуна нето прихода од игара на срећу у бруто приход 

 

Ако је приход изражен нето износу, прерачун у бруто врши се на један од 

следећих начина: 
Нето добитак 60.000,00 Нето добитак 60.000,00 

Бруто добитак 

(60.000-2.260*):0,8 

72.175,00 Неопорезиви износ + 

износ уплате на 

основу које је 

појединачно остварен 

добитак 

11.000,00 

300,00 

Неопорезиви износ + 

износ уплате на 

основу које је 

појединачно остварен 

добитак 

11.000,00 

300,00 

Нето основица за 

порез 

48.700,00 

Основица за порез 

(72.175 – 11.300) 

60.875,00 Бруто основица за 

порез (48.700:0,8 или 

48.700 x 1.25) 

60.875,00 

Порез 20% 12.175,00 Порез 20% 12.175,00 

*2.260,00 динара је 20% од 11.300,00, где је 11.000,00 неопорезив износ, а 300,00 је 

износ уплате на основу које је појединачно остварен добитак 

 
 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

504 00 0 Приходи од осигурања лица. 

  

Зависно од момента настанка пореске обавезе, за ОВП 504 пореска основица и 

пореска стопа су: 

- У периоду од 01.01.2008. до 09.06.2009. године је вредност исплаћене накнаде 

из осигурања лица, ако није изузета од опорезивања у складу са чланом 9. став 1. тачка 

7) Закона о порезу на доходак. Стопа пореза је била 20%. 
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 - У периоду од 10.06.2009. године је - вредност накнаде из осигурања лица која 

се исплаћује умањена за износ новчаних средстава уплаћених по основу премије 

осигурања. У случају када се повучена акумулирана средства по основу удела члана у 

нето имовини добровољног пензијског фонда, по налогу и за рачун члана фонда, уложе 

у куповину ануитета у друштво за осигурање, пореска основица је вредност исплаћене 

накнаде из осигурања лица, умањена за износ повучених акумулираних средстава 

уложених у куповину ануитета. Порез се плаћа по стопи од 15%. 

Доприноси се не обрачунавају и не плаћају. 

 

 
 

 

Пример 

Исплата прихода од осигурања лица у износу од 280.000,00 динара. Уплаћени 

износ по основу премије осигурања 55.000,00 динара. 

У образац ППП –ПД се уносе следећи подаци: 
Бр. 

поља 

Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6 Шифра врсте 

прихода 

1 11 504 00 0 Прва верзија Каталога (1), прималац прихода 

(11), ОВП (504), олакшица (00), бенефиција 

(0) 

3.9 Бруто приход 280.000,00  

3.10 Основица за порез 225.000,00 накнаде из осигурања лица умањена за 

средстава уплаћена по основу премије 

осигурања  

3.11 Порез 33.750,00 15% на основицу пореза 

3.17 МФП.5 55.000,00 износ новчаних средстава уплаћених по 

основу премије осигурања 

 
 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

505 00 0 Приходи професионалних спортиста, спортиста аматера, спортских 

стручњака и стручњака у спорту од спортске организације, односно 

организације за обављање спортске делатности, спортских друштава 

и савеза, који немају карактер зараде у смислу прописа којима се 

уређује спорт, односно радни односи, а нарочито: 

- накнаде на име закључења уговора (трансфер и др.),  

- накнаде за коришћење лика спортисте,  

- новчане и друге награде и  

- накнаде и награде за рад спортским стручњацима, односно 

стручњацима у спорту (тренери, судије, делегати и др) 

уз признавање нормираних трошкова од 50% бруто прихода, када је 

прималац прихода осигуран по другом основу. 

 

 За ОВП 505 пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове 

у висини од 50%. Порез се плаћа по стопи од 20%.  

 Основица за доприносе једнака је пореској основици. Плаћа се само допринос 

за ПИО по стопи од 24%. 
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ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

506 00 0 Приходи професионалних спортиста, спортиста аматера, спортских 

стручњака и стручњака у спорту од спортске организације, односно 

организације за обављање спортске делатности, спортских друштава 

и савеза, који немају карактер зараде у смислу прописа којима се 

уређује спорт, односно радни односи, а нарочито: 

- накнаде на име закључења уговора (трансфер и др.),  

- накнаде за коришћење лика спортисте,  

- новчане и друге награде и  

- накнаде и награде за рад спортским стручњацима, односно 

стручњацима у спорту (тренери, судије, делегати и др) 

уз признавање нормираних трошкова од 50% бруто прихода, када 

прималац прихода није осигуран по другом основу. 

 За ОВП 506 пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове 

у висини од 50%. Порез се плаћа по стопи од 20%.  

 Основица за доприносе једнака је пореској основици. Плаћа се допринос за 

ПИО по стопи од 24% и допринос за ЗДР по стопи од 12,3%. 

 

 
Пример: 

 Исплата прихода као награде у бруто износу од 100.000,00 динара тренеру, који 

није осигуран по другом основу. У образац ППП –ПД уносе се следећи подаци: 
Бр. 

поља 

Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6 Шифра врсте 

прихода 

1 05 506 00 0 Прва верзија Каталога (1), прималац прихода 

лице које није осигурано по другом основу 

(05), ОВП (506), олакшица (00), бенефиција 

(0). 

3.9 Бруто приход 100.000,00  

3.10 Основица за порез 50.000,00 бруто приход умањен за нормиране трошкове 

50% 

3.11 Порез 10.000,00 20% на основицу за порез 

3.12 Основица за 

допринос 
50.000  

3.13 ПИО 12.000,00 допринос за ПИО на терет примаоца 24% 

3.14 ЗДР 6.150,00 допринос за ЗДР на терет примаоца 12,3% 

 

Поља 3.7, 3.8 и 3.8.а се не попуњавају, а у поља 3.15 и 3.16 се уписује 0. 

 
 

ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

507 00 0 Приходи професионалних спортиста, спортиста аматера, спортских 

стручњака и стручњака у спорту од спортске организације, односно 

организације за обављање спортске делатности, спортских друштава 

и савеза, који немају карактер зараде у смислу прописа којима се 

уређује спорт, односно радни односи, а нарочито: 

-новчане помоћи врхунским спортистима са посебним заслугама 

- стипендије врхунским спортистима за спортско усавршавање 

- национално признање и награде за посебан допринос развоју и 

афирмацији спорта 

уз признавање нормираних трошкова од 50% бруто прихода. 
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 За ОВП 507 пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове 

у висини од 50%. Порез се плаћа по стопи од 20%. 

  Доприноси се не обрачунавају и не плаћају. 

 

 

 
Пример: 

 Спортиста је добио национално признање за посебан допринос развоју и 

афирмацији спорта у износу од 470.000,00 динара.  

У образац ППП –ПД се уносе следећи подаци: 

 

 
Бр. 

поља 

Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6 Шифра врсте 

прихода 

1 11 507 00 0 Прва верзија Каталога (1), прималац прихода 

(11), ОВП (507), олакшица (00), бенефиција 

(0). 

3.9 Бруто приход 470.000,00  

3.10 Основица за порез 235.000,00 бруто приход умањен за нормиране трошкове 

50% 

3.11 порез 47.000,00 20% на основицу за порез 

Поља 3.7, 3.8 и 3.8а се не попуњавају, а у поља од 3.12 до 3.16 се уписује 0. 

 
 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

508 00 0 Приходи професионалних спортиста, спортиста аматера, спортских 

стручњака и стручњака у спорту од спортске организације, односно 

организације за обављање спортске делатности, спортских друштава 

и савеза, који немају карактер зараде у смислу прописа којима се 

уређује спорт, односно радни односи, а нарочито: 

- накнаде на име закључења уговора (трансфер и др.),  

- накнаде за коришћење лика спортисте,  

- новчане и друге награде,  

- накнаде и награде за рад спортским стручњацима, односно 

стручњацима у спорту (тренери, судије, делегати и др.) којима је 

решењем Фонда ПИО признато право на престанак плаћања 

доприноса, јер су у току године платили доприносе на износ 

процењене највише годишње основице доприноса, уз признавање 

нормираних трошкова од 50% бруто прихода. 

 

 За ОВП 508 пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове 

у висини од 50%. Порез се плаћа по стопи од 20%.  

 Доприноси се не обрачунавају и не плаћају. 

 
Пример: 

 Професионалном спортисти клуб у августу 2014. године исплаћује бруто 

накнаду у износу од 150.000,00 динара за постигнуте резултате на утакмицама. Пре 

исплате спортиста је клубу доставио решење Фонда ПИО, као доказ да није обвезник 

плаћања доприноса за ПИО од 31.07.2014. године. 

У образац ППП –ПД се за остварени приход незапосленог уносе следећи подаци: 
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Бр. 

поља 

Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6 Шифра врсте 

прихода 

1 11 508 00 0 Прва верзија Каталога (1), прималац прихода 

(11), ОВП (508), нема олакшица (00), нема 

бенефицираног стажа (0), врста обрачуна (1). 

3.9 Бруто приход 150.000,00  

3.10 Основица за порез 75.000,00 бруто приход умањен за нормиране трошкове 

50% 

3.11 Порез 15.000,00 20% на основицу за порез 

3.12 Основица за 

допринос 
0,00  

3.13 ПИО 0,00 допринос за ПИО на терет примаоца не плаћа 

по решењу Фонда ПИО 

Поља 3.7, 3.8 и 3.8а се не попуњавају, а у поља од 3.14 до 3.16 се уписује 0. 

 

 

4. ДРУГИ ПРИХОДИ 

 

 

Када се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање на 

друге приходе, не примењује се најнижа ни највиша месечна основица доприноса, осим 

код:  

- прихода по основу уговора о обављању привремених и повремених послова 

закључених преко омладинске или студентске задруге са лицем до навршених 26 

година живота ако је на школовању у установама средњег, вишег или високог 

образовања и  

- обрачуна доприноса за ПИО и здравствено осигурање за случај инвалидности и 

телесног оштећења по основу повреде на раду и професионалне болести за лица на 

додатном образовању, ученике и студенте на обавезном производном раду, 

професионалној пракси или практичној настави у школи, факултету или другој 

организацији или установи, за волонтера, лице на стручном оспособљавању и 

усавршавању, која не остварују уговорену накнаду за рад. 

 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

601 00 0 Други приходи и то по основу: 

- уговора о делу,  

- уговора о трговинском заступању 

- примања чланова органа управе правног лица 

- накнада посланицима и одборницима 

- накнада у вези са извршавањем послова одбране, цивилне заштите и 

заштите од елементарних непогода 

- примања стечајних управника, судских вештака, судија поротника и 

судских тумача 

- узгајања и продаје печурака, узгоја и продаје пчелињег роја (пчела), 

узгоја и продаје пужева, односно по основу продаје других добара 

остварених обављањем привремених и повремених послова 

- награде, новчане помоћи и других давања примаоцима прихода који 

нису запослену код исплатиоца и која се дају за рад примаоца 

прихода 

када је прималац прихода осигуран по другом основу, уз признавање 

нормираних трошкова од 20%. 
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За ОВП 601 пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове 

у висини од 20%. Порез се плаћа по стопи од 20%.  

Основица за доприносе једнака је пореској основици. Плаћа се само допринос 

за ПИО по стопи од 24%. 

Напомена: други приходи по основу узгајања и продаје печурака, узгоја и 

продаје пчелињег роја (пчела), узгоја и продаје пужева, односно по основу продаје 

других добара остварених обављањем привремених и повремених послова посебно 

се наводе као други приход од 08.05.2009. године (члан 85. став 1. тачка 10. Закона о 

порезу на доходак грађана, ''Сл. гласник РС'', бр. 24/01,...31/09)  

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

602 00 0 Други приходи и то по основу: 

- уговора о делу,  

- уговора о трговинском заступању 

- примања чланова органа управе правног лица 

- накнада посланицима и одборницима 

- накнада у вези са извршавањем послова одбране, цивилне заштите 

и заштите од елементарних непогода 

- примања стечајних управника, судских вештака, судија поротника 

и судских тумача 

- узгајања и продаје печурака, узгоја и продаје пчелињег роја 

(пчела), узгоја и продаје пужева, односно по основу продаје других 

добара остварених обављањем привремених и повремених послова 

- награде, новчане помоћи и других давања примаоцима прихода 

који нису запослену код исплатиоца и која се дају за рад примаоца 

прихода 

када прималац прихода није осигуран по другом основу, уз 

признавање нормираних трошкова од 20%. 

За ОВП 602 пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове 

у висини од 20%. Порез се плаћа по стопи од 20%.  

Основица за доприносе једнака је пореској основици. Плаћа се допринос за 

ПИО по стопи од 24% и допринос за ЗДР по стопи од 12,3%. 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

603 00 0 Други приходи и то по основу: 

- уговора о делу,  

- уговора о трговинском заступању 

- примања чланова органа управе правног лица 

- накнада посланицима и одборницима 

- накнада у вези са извршавањем послова одбране, цивилне заштите 

и заштите од елементарних непогода 

- примања стечајних управника, судских вештака, судија поротника 

и судских тумача 

- узгајања и продаје печурака, узгоја и продаје пчелињег роја 

(пчела), узгоја и продаје пужева, односно по основу продаје других 

добара остварених обављањем привремених и повремених послова 

- награде, новчане помоћи и других давања примаоцима прихода 

који нису запослену код исплатиоца и која се дају за рад примаоца 

прихода 

када прималац прихода по решењу Републичког фонда ПИО има 

право на престанак плаћања доприноса, јер је уплатио доприносе на 

износ процењене највише годишње основице доприноса за ту 

годину, уз признавање нормираних трошкова од 20%. 
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 За ОВП 603 пореска основица је бруто накнада умањена за нормиране 

трошкове од 20%. Порез се плаћа по стопи од 20%. Доприноси се не обрачунавају и 

не плаћају 

 

 
Пример:  

Упоредни обрачун и начин попуњавања обрасца ППП ПД за приходе по основу 

уговора о делу у зависности од примаоца прихода, према подацима из доње табели. 

Рб. Опис 
Лице осигурано по другом 

основу 

Лице које није осигурано 

по другом основу 

1 Бруто приход 30.000,00 30.000,00 

2 Нормирани трошкови 20% 6.000,00 6.000,00 

3 Основица за порез  24.000,00 24.000,00 

4 Порез 20% 4.800,00 4.800,00 

5 Основица доприноса 24.000,00 24.000,00 

6 Допринос за ПИО 24% 5.760,00 5.760,00 

7 Допринос за ЗДР 12,3% НЕ ПЛАЋА СЕ 2.952,00 

 

У образац ППП –ПД за накнаду исплаћену лицу које је осигурано по другом 

основу уноси се: 
Бр. 

поља 

Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6 Шифра врсте 

прихода 

1 01 601 00 0  Прва верзија Каталога (1), прималац прихода 

запослени (01), ОВП (601), олакшица (00), 

бенефија (0). 

3.9 Бруто приход 30.000,00  

3.10 Основица за порез 24.000,00 бруто приход умањен за нормиране трошкове 

20% 

3.11 Порез 4.800,00 20% на основицу за порез 

3.12 Основица за 

допринос 
24.000,00  

3.13 ПИО 5.760,00 допринос за ПИО на терет примаоца 24% 

Поља 3.7, 3.8 и 3.8а се не попуњавају, а у поља од 3.14 до 3.16 се уписује 0. 

 

У образац ППП –ПД за накнаду исплаћену лицу које није осигурано по другом 

основу уноси се: 
Бр. 

поља 

Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6 Шифра врсте 

прихода 

1 05 602 00 0 Прва верзија Каталога (1), прималац прихода 

лице које није осигурано по другом основу 

(05), ОВП (602), олакшица (00), бенефиција 

(0) 

3.9 Бруто приход 30.000,00  

3.10 Основица за порез 24.000,00 бруто приход умањен за нормиране трошкове 

20% 

3.11 Порез 4.800,00 20% на основицу за порез 

3.12 Основица за 

допринос 
24.000,00  

3.13 допринос за ПИО 5.760,00 допринос за ПИО на терет примаоца 24% 

3.14 допринос за ЗДР 2.952,00 допринос за ЗДР на терет примаоца 12.3% 

Поља 3.7, 3.8 и 3.8а се не попуњавају, а у поља 3.15 и 3.16 се уписује 0. 
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ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

604 00 0 Приходи по основу уговора о обављању привремених и повремених 

послова закључених преко омладинске или студентске задруге са 

лицем до навршених 26 година живота ако је на школовању у 

установама средњег, вишег или високог образовања 

 

За ОВП 604 пореска основица је бруто накнада умањена за нормиране 

трошкове од 20%. Порез се плаћа по стопи од 20%, а обрачунати порез се умањује за 

40%.  

Основица доприноса је уговорена бруто накнада ако је виша од најниже 

месечне основице доприноса, а ако је уговорена бруто накнада нижа од најниже 

месечне основице доприноса основица доприноса је најнижа месечна основица 

доприноса. Допринос за ПИО се обрачунава по стопи од 4%, а допринос за ЗДР по 

стопи од 2%.  

 

 

Пример: 

 Бруто накнада за привремене и повремене послове студента Економског 

факултета у Београду који има 22 године и одговарајући обрачун дати су у доњој 

табели: 

 
1 Бруто накнада 16.593,00 

2 Нормирани трошкови 20% 3.318,60 

3 Опорезиви приход (ред. бр. 1 – ред. бр. 2) 13.274,40 

4 Порез 20% на опорезиви приход 2.654,88 

5 Умањење обрачунатог пореза за 40% 1.061,95 

6 Порез за уплату 1.592,93 

7 Основица доприноса 20.090,00 

8 Допринос за ПИОпо стопи од 4% 803,60 

9 Допринос за ЗДР по стопи од 2% 401,80 

 

У образац ППП –ПД се уносе следећи подаци 
Бр. 

поља 

Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6 Шифра прихода 1 05 604 00 0 Прва верзија Каталога (1), прималац прихода 

лице које није осигурано по другом основу 

(05), ОВП (604), олакшица (00), бенефиција 

(0). 

3.9 Бруто приход 16.593,00  

3.10 Основица за порез 13.274,40 бруто приход умањен за нормиране трошкове 

20% 

3.11 Порез 1.592,93 20% на основицу за порез, умањен за 40% 

3.12 Основица за 

допринос 
20.090,00 износ бруто накнаде је нижи од најниже 

месечне основице доприноса, па је основица 

доприноса најнижа месечна основица  

3.13 допринос за ПИО 803,60 допринос за ПИО на накнаду по стопи од 4% 

3.14 допринос за 

здравство 
401,80 допринос за ЗДР на накнаду по стопи од 2% 

Поља 3.7, 3.8 и 3.8а се не попуњавају, а у поља 3.15 и 3.16 се уписује 0. 
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ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

605 00 0 Приходи по основу допунског рада. 

 

 За ОВП 605 пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове 

у висини од 20%. Порез се плаћа по стопи од 20%.  

 Основица за доприносе једнака је пореској основици. Плаћа се само допринос 

за ПИО по стопи од 24%, имајући у виду да су по дефиницији лица која остварују 

накнаду по основу уговора о допунском раду обавезно осигурана по основу запослења. 

 

 

 
Пример 

 Исплаћује се накнада по уговору о допунском раду чији су износ и одговарајући 

обрачун дати у доњој табели: 
1 Бруто накнада 18.440,00 

2. Нормирани трошкови 20% 3.688,00 

3 Опорезиви приход (ред. бр. 1 – ред. бр. 2) 14.752,00 

4 Порез 20% на опорезиви приход 2.950,40 

5 Основица доприноса 14.752,00 

6 Допринос за ПИОпо стопи од 24% 3.540,48 

 

У образац ППП –ПД се уносе следећи подаци 
Бр. 

поља 

Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6 Шифра прихода 1 01 605 00 0 Прва верзија Каталога (1), прималац прихода 

запослени (01), ОВП (605), олакшица (00), 

бенефиција (0). 

3.9 Бруто приход 18.440,00  

3.10 Основица за порез 14.752,00 бруто приход умањен за нормиране трошкове 

20% 

3.11 Порез 2.950,40 20% на основицу за порез 

3.12 Основица за 

допринос 
14.752,00 Износ бруто накнаде 

3.13 допринос за ПИО 3.540,48 допринос за ПИО 24% 

Поља 3.7, 3.8 и 3.8а се не попуњавају, а у поља од 3.14 до 3.16 се уписује 0.  

 

 
 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

606 00 0 Приходи по основу допунског рада лица коме је решењем 

Републичког фонда ПИО признато право на престанак плаћања 

доприноса јер је платило доприносе на износ процењене највише 

годишње основице доприноса за ту годину. 

 

 За ОВП 606 пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове 

у висини од 20%. Порез се плаћа по стопи од 20%.  

 Доприноси се не плаћају. 
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ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

607 00 0 Приходи по основу прикупљања и продаје секундарних сировина 

код исплате у готовини, уз признавање нормираних трошкова од 

20%.  

 

За ОВП 607 пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове 

у висини од 20%. Порез се обрачунава по стопи од 20%, а обрачунати порез се 

умањује за 40%. 

Од 01.01.2014. године обрачунати порез се не може умањити за 40%. 

Доприноси се не обрачунавају и не плаћају. 

 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

608 00 0 Приходи по основу прикупљања и продаје шумских плодова и 

лековитог биља, уз признавање нормираних трошкова од 20%, када 

је прималац прихода осигуран по другом основу. 

 

 За ОВП 608 пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове 

у висини од 20%. Порез се плаћа по стопи од 20%, а обрачунати порез се умањује за 

40%.  

 Основица доприноса једнака је пореској основици, допринос за ПИО се плаћа 

по стопи од 24%. 

 ОВП 608 се примењује на порезе по одбитку који су доспели за плаћање 

закључно са 31.12.2013. године. 

 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

609 00 0 Приходи по основу прикупљања и продаје шумских плодова и 

лековитог биља, уз признавање нормираних трошкова од 20%, када 

прималац прихода није осигуран по другом основу. 

 

За ОВП 609 пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове 

у висини од 20%. Порез се плаћа по стопи од 20%, а обрачунати порез се умањује за 

40%.  

Основица доприноса једнака је пореској основици, допринос за ПИО се плаћа 

по стопи од 24% и допринос за ЗДР по стопи од 12,3%.  

ОВП 609 се примењује на порезе по одбитку који су доспели за плаћање 

закључно са 31.12.2013. године. 

 

 

 
 

Пример:  

 Упоредни обрачун обавеза лица које остварује приход сакупљањем шумских 

плодова које је осигурано и које није осигурано по другом основу за исти износ бруто 

прихода од 30.000,00 дат је у доњој табели: 
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Р. 

бр. 

Опис Лице које је 

осигурано по 

другом основу 

Лице које није 

осигурано по 

другом основу 

1 Бруто приход 30.000,00 30.000,00 

2 Нормирани трошкови 20% 6.000,00 6.000,00 

3 Основица за порез (рб.1 –рб.2) 24.000,00 24.000,00 

4 обрачунати порез 20% 4.800,00 4.800,00 

5 Умањење обрачунатог пореза 

40% 

1.920,00 1.920,00 

6 Порез за уплату (рб.4-рб.5) 2.880,00 2.880,00 

7 Основица доприноса 24.000,00 24.000,00 

8 Допринос за ПИО 24% 5.760,00 5.760,00 

9 Допринос за ЗДР 12,3% НЕ ПЛАЋА СЕ 2.952,00 

 

У образац ППП –ПД за накнаду исплаћену лицу које је осигурано по другом 

основу уписују се следећи подаци: 
Бр. 

поља 

Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6 Шифра врсте 

прихода 

1 01 608 00 0  Прва верзија Каталога (1), прималац прихода 

запослени (01), ОВП (608), олакшица (00), 

бенефиција (0) 

3.9 Бруто приход 30.000,00  

3.10 Основица за порез 24.000,00 бруто приход умањен за нормиране трошкове 

20% 

3.11 Порез 2.880,00 20% на основицу за пореза, умањен за 40% 

3.12 Основица за 

допринос 
24.000,00  

3.13 ПИО 5.750,00 допринос за ПИО на терет примаоца 24% 

Поља 3.7, 3.8 и 3.8а се не попуњавају, а у поља од 3.14 до 3.16 се уписује 0. 

 

У образац ППП –ПД за накнаду исплаћену лицу које није осигурано по другом 

основу уписују се следећи подаци: 
Бр. 

поља 

Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6 Шифра врсте 

прихода 

1 05 609 00 0 Прва верзија Каталога (1), прималац прихода 

лице које није осигурано по другом основу 

(05), ОВП (609), олакшица (00), бенефиција 

(0) 

3.9 Бруто приход 30.000,00  

3.10 Основица за порез 24.000,00 бруто приход умањен за нормиране трошкове 

20% 

3.11 порез 2.880,00 20% на основицу за порез, умањен за 40% 

3.12 Основица за 

допринос 
24.000,00  

3.13 ПИО 5.760,00 допринос за ПИО на терет примаоца 24% 

3.14 Здравство 2.952,00 допринос за ЗДР на терет примаоца 12.3% 

Поља 3.7, 3.8 и 3.8а се не попуњавају, а у поља 3.15 и 3.16 се уписује 0. 
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ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

610 00 0 Приходи по основу прикупљања и продаје: 

- шумских плодова и лековитог биља 

уз признавање нормираних трошкова од 20%, када је примаоцу 

прихода решењем Републичког фонда ПИО утврђено право на 

престанак плаћања доприноса, јер је уплатио доприносе на износ 

процењене највише годишње основице доприноса за ту годину. 

 

За ОВП 610 пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове 

у висини од 20%. Порез се обрачунава по стопи од 20%, а обрачунати порез се 

умањује за 40%.  

Доприноси се не обрачунавају и не плаћају.  

ОВП 610 се примењује на порез по одбитку који је доспео за плаћање 

закључно са 31.12.2013. године. 

 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

611 00 0 Награде, новчане помоћи и друга давања, укључујући и накнаде 

трошкова и других расхода лицима која нису запослена код 

исплатиоца, у складу са чланом 85. став 1. тачка 12) и став 5. 

Закона, као и отпис потраживања физичким лицима која нису 

запослена код исплатиоца и која се не дају за рад примаоца прихода. 

 

 За ОВП 611 пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове 

у висини од 20%. Порез се плаћа по стопи од 20%.  

 Доприноси се не обрачунавају и не плаћају.  

 Видети и напомену код ОВП 110. 

 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

612 00 0 1) Примања из члана 9. Закона изнад прописаног неопорезивог 

износа и то по основу: 

- помоћи у случају смрти запосленог, члана његове породице или 

пензионисаног радника 

- стипендија и кредита ученика и студената изнад прописаног 

неопорезивог износа 

- накнаде за исхрану-хранарине коју спортистима аматерима 

исплаћују аматерски спортски клубови, у складу са законом којим 

се уређује спорт 

- отпремнине код одласка у пензију - изнад износа који је као 

најнижи утврђен законом којим се уређује рад 

- отпремнине, односно новчане накнаде које послодавац исплаћује 

запосленом за чијим је радом престала потреба, у складу са законом 

којим се уређује радни однос - изнад износа који је утврђен тим 

законом 

- новчане накнаде која се исплаћује лицу коме престаје радни однос 

у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за 

приватизацију у складу са актом Владе којим се утврђује програм за 

решавање вишка запослених до 50 година живота изнад износа 

утврђеног тим програмом. 

2) Узимање из имовине и коришћење услуга привредног друштва од 

стране власника друштва за њихове приватне потребе. 
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 За ОВП 612 пореска основица је бруто приход (бруто износ изнад прописаног 

неопорезивог износа) умањен за нормиране трошкове у висини од 20%. Порез се плаћа 

по стопи од 20%.  

 Доприноси се не плаћају. 

 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

613 00 0 Накнаде трошкова и других расхода лицима која нису запослена код 

исплатиоца, утврђених у складу са чланом 85. став 1. тачка 12) и 

став 5. Закона, када је прималац прихода осигуран по другом 

основу. 

 

 За ОВП 613 пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове 

у висини од 20%. Порез се плаћа по стопи од 20%.  

 Основица за доприносе једнака је пореској основици. Плаћа се само допринос 

за ПИО по стопи од 24%.  

 Видети и напомену код ОВП 110. 

 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

614 00 0 Накнаде трошкова и других расхода лицима која нису запослена код 

исплатиоца, утврђених у складу са чланом 85. став 1. тачка 12) и 

став 5. Закона, када прималац прихода није осигуран по другом 

основу. 

 

За ОВП 614 пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове 

у висини од 20%. Порез се плаћа по стопи од 20%.  

Основица за доприносе једнака је пореској основици. Плаћа се допринос за 

ПИО по стопи од 24% и допринос за здравство по стопи од 12,3%. 

 Видети и напомену код ОВП 110. 

 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

615 00 0 Накнаде трошкова и других расхода лицима која нису запослена код 

исплатиоца, утврђених у складу са чланом 85. став 1. тачка 12) и 

став 5. Закона када је примаоцу прихода решењем Републичког 

фонда ПИО утврђено право на престанак плаћања доприноса, јер је 

уплатио доприносе на износ процењене највише годишње основице 

доприноса за ту годину.  

 

 За ОВП 615 пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове 

у висини од 20%. Порез се плаћа по стопи од 20%.  

 Доприноси се не обрачунавају у не плаћају.  

 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

616 00 0 Примања која, сагласно закону који уређује рад, оствари запослени 

по основу учешћа у добити оствареној у пословној години. 
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За ОВП 616 пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове 

у висини од 20%. Порез се плаћа по стопи од 20%.  

Основица за доприносе једнака је пореској основици. Плаћа се само допринос 

за ПИО по стопи од 24%.  

 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

617 00 0 Приходи које оствари физичко лице издавањем непокретности у 

подзакуп. 

 

За ОВП 617 опорезиви приход је бруто приход умањен за плаћену закупнину. 

Порез се плаћа по стопи од 20%.  

Доприноси се не плаћају. 

 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

618 00 0 Сви други приходи који нису опорезовани по другом основу или 

нису изузети од опорезивања или ослобођени плаћања пореза по 

овом закону када је прималац прихода осигуран по другом основу, 

осим прихода од продаје пољопривредних и шумских производа, 

односно плодова и лековитог биља које остваре физичка лица: 

- носиоци пољопривредног газдинства 

- која доприносе за обавезно социјално осигурање плаћају 

по решењу у складу са законом којим се уређују 

доприноси за обавезно социјално осигурање; 

- корисници пољопривредне пензије. 

 

 За ОВП 618 пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове 

у висини од 20%. Порез се плаћа по стопи од 20%.  

 Основица за доприносе једнака је пореској основици. Плаћа се само допринос 

за ПИО по стопи од 24%.  

 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

619 00 0 Сви други приходи који нису опорезовани по другом основу или 

нису изузети од опорезивања или ослобођени плаћања пореза по 

овом законукада прималац прихода није осигуран по другом основу, 

осим прихода од продаје пољопривредних и шумских производа, 

односно плодова и лековитог биља које остваре физичка лица: 

- носиоци пољопривредног газдинства 

- која доприносе за обавезно социјално осигурање плаћају 

по решењу у складу са законом којим се уређују 

доприноси за обавезно социјално осигурање; 

- корисници пољопривредне пензије. 

 

За ОВП 619 пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове 

у висини од 20%. Порез се плаћа по стопи од 20%.  

Основица за доприносе једнака је пореској основици. Плаћа се допринос за 

ПИО по стопи од 24% и допринос за ЗДР по стопи од 12,3%. 

  



109 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

620 00 0 Доприноси за ПИО за случај инвалидности и телесног оштећења по 

основу повреде на раду и професионалне болести и доприноси за 

здравствено осигурање по основу повреде на раду и професионалне 

болести за: 

- лице које организација за запошљавање упути на додатно 

образовање и обуку; 

- ученика или студента који се налази на обавезном производном 

раду, професионалној пракси или практичној настави у школи, 

факултету или другој организацији или установи, 

- за волонтера 

- за лице на стручном оспособљавању и усавршавању, а која не 

остварују уговорену накнаду за рад. 

 

За ОВП 620 порез се не плаћа.  

Основица доприноса је најнижа месечна основица доприноса на коју се 

обрачунавају и плаћају допринос за ПИО по стопи од 4% и допринос за здравство по 

стопи од 2%. 

 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

621 00 0 Приходи по основу волонтерског рада. 

 

ОВП 621 се односи само на приходе по основу волонтерског рада који су имали 

третман других прихода у периоду од 01.01.2008. до 15.07.2011. године. Опорезиви 

приход је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 20%. Порез се плаћао по 

стопи од 20%. 

Основица доприноса је остварена накнада ако је виша од најниже месечне 

основице доприноса, а ако је остварена накнада нижа од најниже месечне основице 

доприноса основица доприноса је најнижа месечна основица доприноса. Допринос за 

ПИО се плаћа по стопи од 4%, а допринос за ЗДР по стопи од 2%.  

 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

622 00 0 Уговорена накнада коју остварује лице на стручном оспособљавању 

и усавршавању у складу са Законом о раду. 

 

 За ОВП 622 пореска основица је накнада која се исплаћује умањена за 

нормиране трошкове од 20%. Порез се плаћа по стопи од 20%.  

Основица доприноса је остварена накнада ако је виша од најниже месечне 

основице доприноса, а ако је остварена накнада нижа од најниже месечне основице 

доприноса основица доприноса је најнижа месечна основица доприноса. обрачунава се 

и плаћа допринос за ПИО по стопи од 4%, и допринос за здравство по стопи 12,3% у 

складу са чланом 17. Закона о здравственом осигурању. 

 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

623 00 0 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање на накнаду за рад 

хранитеља који је осигуран по другом основу 

За ОВП 623 порез се не плаћа.  
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Основица доприноса је накнада на коју се обрачунава и плаћа допринос за ПИО 

по стопи од 24%. 

 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

624 00 0 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање и допринос за 

здравство на накнаду хранитења који није осигуран по другом 

основу 

 

За ОВП 624 порез се не плаћа.  

Основица доприноса је накнада на коју се обрачунава и плаћа допринос за ПИО 

по стопи од 24% и допринос за здравство по стопи од 12,3%. 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

625 00 0 Приходи од продаје пољопривредних и шумских производа, 

односно плодова и лековитог биља физичких лица која су осигурана 

по другом основу, изузев  

- физичких лица која су носиоци пољопривредног газдинства; 

- физичких лица која доприносе за обавезно социјално осигурање 

плаћају по решењу у складу са законом којим се уређују доприноси 

за обавезно социјално осигурање; 

- физичких лица која су корисници пољопривредне пензије. 

 

За ОВП 625 пореска основица је бруто приход од продаје пољопривредних и 

шумских производа, односно плодова и лековитог биља умањен за нормиране 

трошкове од 90%. Порез се плаћа по стопи од 20%. 

Основица за доприносе једнака је пореској основици. Плаћа се допринос за 

ПИО по стопи од 24%. 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

626 00 0 Приходи од продаје пољопривредних и шумских производа, 

односно плодова и лековитог биља физичких лица која нису 

осигурана по другом основу, изузев  

- физичких лица која су носиоци пољопривредног газдинства; 

- физичких лица која доприносе за обавезно социјално осигурање 

плаћају по решењу у складу са законом којим се уређују доприноси 

за обавезно социјално осигурање; 

- физичких лица која су корисници пољопривредне пензије. 

 

За ОВП 626 пореска основица је бруто приход од продаје пољопривредних и 

шумских производа, односно плодова и лековитог биља умањен за нормиране 

трошкове од 90%. Порез се плаћа по стопи од 20%. 

Основица за доприносе једнака је пореској основици. Плаћа се допринос за 

ПИО по стопи од 24% и допринос за ЗДР по стопи од 12,3%. 

 

 
ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

999 00 0 Приходи ван радног односа на које се обавезе обрачунавају по 

посебним правилима.  

 

Основице за порез и доприносе, ако се плаћају, као и стопе које се примењују за 

ове приходе, одређене су посебним околностима правног положаја лица које их прима.  
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ПРИЛОГ 1 

 

ВИСИНА СТОПЕ ПОРЕЗА НА ЗАРАДЕ, СТОПА ДОПРИНОСА И 

НЕОПОРЕЗИВИХ ИЗНОСА 

1. јануар 2008. године - 31. децембар 2013. године 

 

 

Стопа пореза на зараде 
Период од - до Прописана пореска стопа 

01.01.2008. - 29.05.2013. 12% 

30.05.2013.- 10% 

 

 

Стопе доприноса за обавезно социјално осигурање 
Период од -до ПИО Здравство Незапосленост 

01.01.2008. - 29.05.2013 22% 12,3% 1,5% 

30.05.2013.- 24% 12,3% 1,5% 

 

 

Стопе доприноса за обавезно социјално осигурање када се доприноси плаћају 

истовремено из основице и на основицу 

Период од -

до 

ПИО 

на терет 

запосленог 

ПИО 

на терет 

послодавца 

ЗДР 

на терет 

запосленог 

ЗДР 

на терет 

послодавца 

НЕЗ  

на терет 

запосленог 

НЕЗ  

на терет 

послодавца 

01.01.2008. - 

29.05.2013. 
11% 11% 6,15% 6,15% 0,75% 0,75% 

30.05.2013.-  13% 11% 6,15% 6,15% 0,75% 0,75% 

 

Неопорезиви износи 

 

1) Неопорезиви износ зараде - члан 15а став 2. Закона  
Период од –до Неопорезиви износ 

01.01.2008 - 31.01.2008. 5.050 

01.02.2008 - 31.01.2009. 5.560 

01.02.2009 - 31.01.2010. 5.938 

01.02.2010 - 31.01.2011. 6.554 

01.02.2011 - 31.01.2012. 7.310 

01.02.2012 - 31.01.2013. 7.822 

01.02.2013 - 29.05.2013 8.776 

30.05.2013 - тренутно важећи износ 11.000 

 

2) Накнада трошкова превоза у јавном саобраћају – члан 18. став 1. тачка 1)  
Период од –до Неопорезиви износ 

01.01.2008 - 31.01.2008. 2.000 

01.02.2008 - 31.01.2009. 2.202 

01.02.2009 - 31.01.2010. 2.352 

01.02.2010 - 31.01.2011. 2.596 

01.02.2011 - 31.01.2012. 2.895 

01.02.2012 - 31.01.2013. 3.098 

01.02.2013 - 3.476 
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3) Дневница за службено путовање у земљи - члан 18. став 1. тачка 2) Закона  
период од –до Неопорезиви износ 

01.01.2008 - 31.01.2008. 1.200 

01.02.2008 - 31.01.2009. 1.321 

01.02.2009 - 31.01.2010. 1.411 

01.02.2010 - 31.01.2011. 1.557 

01.02.2011 - 31.01.2012. 1.737 

01.02.2012 - 31.01.2013. 1.859 

01.02.2013 - 2.086 

 

4) Накнада превоза на службеном путовању - члан 18. став 1. тачка 4) Закона  

период од –до Неопорезиви износ 
01.01.2008 - 31.01.2008. 3.500 

01.02.2008 - 31.01.2009. 3.853 

01.02.2009 - 31.01.2010. 4.115 

01.02.2010 - 31.01.2011. 4.542 

01.02.2011 - 31.01.2012. 5.066 

01.02.2012 - 31.01.2013. 5.421 

01.02.2013 - 6.082 

 

5) Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности 

запосленог или члана његове породице преко неопорезивог износа - члан 18. став 1. 

тачка 5) Закона  

период од - до Неопорезиви износ 
01.01.2008 - 31.01.2008. 20.000 

01.02.2008 - 31.01.2009. 22.020 

01.02.2009 - 31.01.2010. 23.517 

01.02.2010 - 31.01.2011. 25.956 

01.02.2011 - 31.01.2012. 28.949 

01.02.2012 - 31.01.2013. 30.975 

01.02.2013 - 34.754 

 

6) Поклон деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића 

преко неопорезивог износа - члан 18. став 1. тачка 6) Закона 
Период од - до Неопорезиви износ 

01.01.2008 - 31.01.2008. 5.000 

01.02.2008 - 31.01.2009. 5.505 

01.02.2009 - 31.01.2010. 5.879 

01.02.2010 - 31.01.2011. 6.489 

01.02.2011 - 31.01.2012. 7.237 

01.02.2012 - 31.01.2013. 7.744 

01.02.2013 - 8.689 
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7) Јубиларне награде запосленима, у складу са законом који уређује рад - члан 18. став 

1. тачка 7) Закона  
период од - до Неопорезиви износ 

01.01.2008 - 31.01.2008. 10.000 

01.02.2008 - 31.01.2009. 11.010 

01.02.2009 - 31.01.2010. 11.759 

01.02.2010 - 31.01.2011. 12.978 

01.02.2011 - 31.01.2012. 14.474 

01.02.2012 - 31.01.2013. 15.487 

01.02.2013 - 17.376 

 

8) Премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни 

пензијски фонд - члан 21а Закона  
Период од - до Премија добровољног 

додатног ПИО 

Пензијски допринос у 

добровољни пензијски фонд 

01.01.2008 - 31.01.2008. 3.000 3.000 

01.02.2008 - 31.01.2009. 3.303 3.303 

01.02.2009 - 31.01.2010. 3.528 3.528 

01.02.2010 - 31.01.2011. 3.894 3.894 

01.02.2011 - 31.01.2012. 4.343 4.343 

01.02.2012 - 31.01.2013. 4.647 4.647 

01.02.2013 - 29.05.2013 5.214 5.214 

30.05.2013 - укупан износ који може бити предмет ослобођења збирно за 

оба доприноса – 5.214 

 

9) Неопорезиви износ за порез на добитке од игара на срећу, члан 83. Закона 
Период од -до Неопорезиви износ 

01.01.2008 - 31.01.2008. 15.000 

01.02.2008 - 31.01.2009.  16.515 

01.02.2009 - 31.01.2010. 17.638 

01.02.2010 - 31.01.2011.  19.467 

01.02.2011 - 31.01.2012.  21.712 

01.02.2012 - 31.01.2013. 23.232 

01.02.2013 - 29.05.2013. 26.066 

30.05.2013 -  11.000 

 

Износи изузети из опорезивања 

 

1) Помоћ у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног 

радника, члан 9. став 1. тачка (9) Закона: 
Период од - до Неопорезиви износ 

01.01.2008 - 31.01.2008. 35.000 

01.02.2008 - 31.01.2009.  38.535 

01.02.2009 - 31.01.2010. 41.155 

01.02.2010 - 31.01.2011.  45.423 

01.02.2011 - 31.01.2012.  50.660 

01.02.2012 - 31.01.2013. 54.206 

01.02.2013 -  60.819 
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2) Стипендије и кредите ученика и студената из члан 9. став 1. тачка 12. Закона: 
Период од - до Неопорезиви износ 

01.01.2008 - 31.01.2008. 6.000 

01.02.2008 - 31.01.2009.  6.606 

01.02.2009 - 31.01.2010. 7.055 

01.02.2010 - 31.01.2011.  7.787 

01.02.2011 - 31.01.2012.  8.685 

01.02.2012 - 31.01.2013. 9.293 

01.02.2013 - 31.01.2014. 10.427 

 

3) Накнада за исхрану-хранарине коју спортистима аматерима исплаћују аматерски 

спортски клубови, у складу са законом којим се уређује спорт - члан 9. став 1. тачка 13. 

Закона: 
Период од -до Неопорезиви износ 

01.01.2008 - 31.01.2008. 5.000 

01.02.2008 - 31.01.2009.  5.505 

01.02.2009 - 31.01.2010. 5.879 

01.02.2010 - 31.01.2011.  6.489 

01.02.2011 - 31.01.2012.  7.237 

01.02.2012 - 31.01.2013. 7.744 

01.02.2013 - 31.01.2014. 8.689 

 
 


