
    На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 
70/2003, 55/2004, 61/2005 и 62/2006 – др. закон), 

Министар финансија и економије доноси 
 
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на 

приходе грађана 
(«Службени гласник РС", бр. 7/2004 од 23.01.2004. године и 19/2007 од 
19.02.2007. године) 

 
Члан 1. 

Овим правилником прописују се обрасци пореских пријава за 
утврђивање: 

1) пореза на приходе од самосталне делатности; 
2) пореза на приходе од непокретности; 
3) пореза на капиталне добитке; 
4) пореза на приходе од давања у закуп покретних ствари и на друге  

    приходе на које се порез не плаћа по одбитку; 
5) годишњег пореза на доходак грађана. 
 

Члан 2. 
Обвезник пореза на приходе од самосталне делатности подноси пореску 

пријаву на Обрасцу ППДГ-1 - Пореска пријава за аконтационо - коначно 
утврђивање пореза на приходе од самосталне делатности за период од ____ до 
_____ године. 

Образац из става 1. овог члана садржи податке: 
1) о пореском обвезнику; 
2) о радњи; 
3) о делатности; 
4) о рачуну у банци; 
5) о посебним просторима - издвојеним пословним јединицама; 
6) за утврђивање пореза; 
7) за остваривање пореских подстицаја и пореског кредита; 
8) посебне податке. 
 

Члан 3. 
Обвезник пореза на приходе од непокретности подноси пореску пријаву 

за утврђивање пореза на приходе од непокретности на Обрасцу ППДГ-2 - 
Пореска пријава за утврђивање пореза на приходе од непокретности за _____ 
годину. 

Образац из става 1. овог члана садржи податке: 
1) о пореском обвезнику; 
2) о непокретности од које се остварују приходи и основу стицања  

    прихода; 
3) о закупцу, односно подзакупцу; 
4) за утврђивање пореза. 
 
 
 
 



Члан 4. 
Обвезник пореза на капиталне добитке подноси пореску пријаву за 

утврђивање пореза на капиталне добитке на Обрасцу ППДГ-3 - Пореска пријава 
за утврђивање пореза на капиталне добитке за _____ годину. 

Образац из става 1. овог члана садржи податке: 
1) о пореском обвезнику; 
2) о радњи (за паушално опорезованог предузетника); 
3) за утврђивање пореза. 
 

Члан 5. 
Обвезник пореза на остале приходе на које се порез не плаћа по одбитку, 

подноси пореску пријаву за утврђивање пореза на приходе од давања у закуп 
покретних ствари и на друге приходе на које се порез не плаћа по одбитку на 
Обрасцу ППДГ-4 - Пореска пријава за утврђивање пореза на приходе од давања 
у закуп покретних ствари и на друге приходе на које се порез не плаћа по 
одбитку за _____ годину. 

Образац из става 1. овог члана садржи податке: 
1) о пореском обвезнику; 
2) о покретним стварима од којих се остварује приход и основу стицања   

    прихода; 
3) о закупцу; 
4) о оствареним другим приходима на које се порез не плаћа по одбитку; 
5) за утврђивање пореза. 
 

Члан 6. 
Обвезник годишњег пореза на доходак грађана подноси пореску пријаву 

за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана на Обрасцу ППДГ-5 - 
Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за ____ 
годину. 

Образац из става 1. овог члана садржи податке: 
1) о пореском обвезнику; 
2) о издржаваним члановима породице; 
3) о приходима који се опорезују. 
 
 

Члан 7. 
Обрасци ППДГ-1, ППДГ-2, ППДГ-3, ППДГ-4 и ППДГ-5 одштампани су 

уз овај правилник и чине његов саставни део. 
 

Члан 8. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о 

облику и садржини пореске пријаве за утврђивање пореза на приходе грађана 
("Службени гласник РС", бр. 39/2001 и 46/2001). 

 
Члан 9. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
«Службеном гласнику Републике Србије». 
 
                                                                                                  Број 110-00-23/2004-04 
                                                                           У Београду, 21. јануара 2004. године 



 
                                                                                                            Министар, 
                                                                                                Божидар Ђелић, с.р. 
 

ОДРЕДБЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПРАВИЛНИКА О ОБРАСЦИМА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ПРИХОДЕ ГРАЂАНА КОЈЕ НИСУ УШЛЕ У 
ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ПРАВИЛНИКА («Службени гласник РС», бр. 19/07 

од 19.02.2007. године) 
 

Члан1. 
 У Правилнику о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на 
приходе грађана («Службени гласник РС», број 7/04), Образац ППДГ – 5 
замењује се новим Обрасцем ППДГ – 5, који је одштампан уз овај правилник и 
чини његов саставни део. 
 

Члан 2. 
 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
«Службеном гласнику Републике Србије». 
 
                                                                                                  Број 110-00-64/2007-04 
                                                                         У Београду, 12 фебруара 2007. године 
 
                                                                                                                        Министар, 
                                                                                             др. Милан Париводић, с.р. 

 
                                  

  
 



1.

2.

3.

3.1.1.

3.1.3.

ЗА  _____________ ГОДИНУ

ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ:

Организациона јединица

ПОРЕСКА ПРИЈАВА
ЗА  УТВРЂИВАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Занимање

1.3.1.

1.3.

1.4.

Општина

Место

1.3.5.

1.3.6.

Кућни број (број и слово)

1.2.

Телефон 

Порески идентификациони број (лични број)-ЈМБГ

Назив улице

Име, име оца и презиме

Спрат, број стана и слово

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА

1.3.4.

1.1.

1.3.2.

1.3.3.

Подаци о пребивалишту/боравиште:

Образац ППДГ- 5

ПОДАЦИ О ИЗДРЖАВАНИМ ЧЛАНОВИМА ПОРОДИЦЕ:

3.1. Опорезиви приходи за које је исплатилац обуставио и платио порез и 
доприносе по одбитку (према потврди пореског плаца):

Износ

Сродство Порески идентификациони број 
(лични број)-ЈМБГ

ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА КОЈИ СЕ ОПОРЕЗУЈУ:

Име, име оца и презиме

Свега (3.1.1. + 3.1.3. - 3.1.2. - 3.1.4.) 005

3.1.4. Порез и доприноси на терет примаоца прихода (за 3.1.3.) 004

3.3. Опорезиви приход од самосталне делатности

3.4. Свега (3.3.1. - 3.3.2.) 008

3.5. Остали опорезиви приходи по решењу Пореске управе

3.5.2. Порез и доприноси на терет примаоца прихода (за 3.5.1.) 010

3.6. Свега (3.5.1. - 3.5.2.) 011

Порез (за 3.3.1.) 007

Опорезиви приход од самосталне делатности (из чл. 33. и 40.
Закона) 006

001
Зарада (чл. 13. до 14б Закона о порезу на доходак грађана-
"Сл. гласник РС", бр. 24/01,... и 65/06; даље: Закон)

003
Опорезиви приходи остварени ван радног односа (из чл. 55, 60, 68. 
и 70, 82. ст. 3-5, 84. став 2, 84а и 85. Закона)

3.5.1. Опорезиви приходи (из чл. 60, 68. и 70, 82. ст. 3-5. и 85. Закона) 009

3.1.2. Порез и доприноси на терет запосленог (за 3.1.1.) 002

3.3.2.

3.3.1.

3.2.



4.

5.

ПОПИС ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА:

НАПОМЕНА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА / ПУНОМОЋНИКА / ЗАСТУПНИКА:

026

027

022

023

За пореског обвезника (члан 88. став 1. тачка 1) и став 3.
Закона) 025

3.8. Свега (3.7.1. - 3.7.2.) 014

3.9.2. Порез на терет примаоца прихода (за 3.9.1.) 016

3.9.

3.7.2. Порез и доприноси на терет примаоца прихода (за 3.7.1.) 013

3.7.1. Опорезиви приходи (из чл. 13. до 14б, 55, 68. и 70, 82. ст. 3-5, 84.
став 2, 84а и 85. Закона) 012

3.7. Опорезиви приходи за које је обвезник дужан сам да
обрачуна и плати порез и доприносе (члан 107. Закона)

Опорезиви приходи за које је обрачунат и плаћен порез у
другој држави (према потврди надлежног државног органа
те државе)

3.9.1. Опорезиви приходи (из чл. 13. до 14б, 33. и 40, 55, 60, 68, 70,
82. ст. 3-5, 84. став 2, 84а и 85. Закона) 015

3.10. Свега (3.9.1. - 3.9.2.) 017

3.11. УКУПНО (3.2.+3.4.+3.6.+3.8.+3.10.) 018

3.12. Неопорезиви износ (члан 87. ст. 1-2. Закона) 019

3.15.2. За издржаване чланове породице (члан 88. став 1. тачка 2) и
став 3. Закона) 

3.14. Износ шестоструке/осмоструке просечне годишње зараде 

3.14.1. Доходак за опорезивање до шестоструке/осмоструке просечне
годишње зараде

3.14.2. Доходак за опорезивање преко шестоструке/осмоструке
годишње зараде (3.13. -3.14.)

3.15.1.

Износ

3.15. Лични одбици (3.15.1. + 3.15.2, а највише 50% од 3.13.) 024

021

3.13. Доходак за опорезивање (3.11. - 3.12.) 020

Опорезиви доходак

3.16.1. Доходак на који се плаћа порез по стопи од 10% умањен за
личне одбитке (3.14.1. - 3.15.) 

3.16.

3.16.2. Доходак на који се плаћа порез по стопи од 15% (3.14.2.) 028

3.17. Порез по стопи од 10% (10% на 3.16.1.) 029

3.18. Порез по стопи од 15% (15% на 3.16.2.) 030

3.19. Годишњи порез (3.17. + 3.18.) 031



попуњава Пореска управа:
Потврда о пријему пореске пријаве:

(Место)  (Датум) (Потпис пореског обвезника / пуномоћника / заступника)

попуњава подносилац пореске пријаве:


