
Обавештење о новим шифрама врсте прихода код подношења  

пореске пријаве за порез  по одбитку – Образац ППП-ПД 

  
Пореска управа је у складу са Законом о изменама и допунама Закона о порезу на 

доходак грађана („Службени гласник РС“ број 113/17), Законом о изменама и допунама  

Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“ број 

113/17) и Правилником о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по 

одбитку ( „Службени гласник РС“ број 20/18), омогућила техничку подршку за подношење  

и администрацију појединачне пореске пријаве за порез по одбитку са новим шифрама 

врсте прихода, и то: 

 

ОВП ОЛ Б 211 00 0  

 

ПП ОВП ОЛ Б 
 

 

01,02

07,08 

 

  211  00  0 

Накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге 

детета и одсуства са рада ради посебне неге детета која се исплаћује у складу са 

Законом о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“ 

број 113/17) 

Тип исплатиоца  ознака 2 

 

ОВП ОЛ Б 211 00 0 се примењује од 1.јула 2018. године (датум у Обрасцу ППП-ПД 

пољу 1.3 – Датум настанка пореске обавезе  и у пољу 1.4 - Датум плаћања не може 

бити пре 01.07.2018. године) 

Тип исплатиоца: 

 -ознака 2 (правно лице које се финансира из буџета) 

       Тип примаоца прихода 

  -ознака 01 (запослени); 

  -ознака 02 (оснивач запослен у свом привредном друштву);   

  -ознака 07 (инвалидно лице); 

  -ознака 08 (војни осигураник). 

           Обрачун: 

  - поље 3.9 Бруто приход = бруто износ накнаде; 

  - поље 3.10 Основица за порез = износ који се добије као разлика износа из    

поља 3.9 и неопорезивог износа; 

  - поље 3.11 Порез = износ из поља 3.10 x стопа пореза 10%; 

  - поље 3.12 Основица за доприносе = износ из поља 3.9. који не може бити 

виши од износа највише месечне основице доприноса; 

  - у поље 3.13 Допринос за ПИО =  износ из поља 3.12 x 26% ;      

  - у поље 3.14 Допринос за здравство =  износ из поља 3.12 x 10,3%; 

  - у поље 3.15 Допринос за случај незапослености = износ из поља 3.12 x 

1,5%; 

  - у поље 3.16 Додатни допринос= 0,00 динара. 

   

ОВП  ОЛ Б 634 00 0 

 

ПП ОВП ОЛ Б 
 

 

 

 

 

634 00 0 

Примања из члана 9. Закона изнад прописаног неопорезивог износа, која 

се исплаћују почев од 1. јануара 2018. године, и то по основу:  

– помоћи у случају смрти запосленог, члана његове породице или  

пензионисаног  радника;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

06 

 

–стипендије и кредити ученика и студената;  

– накнаде за исхрану – хранарине коју спортистима аматерима исплаћују 

аматерски спортски клубови, у складу са законом којим се уређује спорт;  

– отпремнине код одласка у пензију; 

– отпремнине, односно новчане накнаде које послодавац исплаћује 

запосленом за чијим је радом престала потреба у складу са законом којим 

се уређује рад, односно радни односи, односно запосленом који ради на 

пословима за које више не постоји потреба или постоји потреба смањења 

броја извршилаца у складу са законом којим се уређује начин одређивања 

максималног броја запослених у јавном сектору; 

– отпремнина која се исплаћује лицу коме престаје радни однос у процесу 

решавања вишка запослених у поступку приватизације у складу са актом 

владе којим се утврђује програм за решавање вишка запослених у 

поступку приватизације;  

– нoвчaнe пoмoћи физичким лицимa која нису у радном односу код 

даваоца кoja служи зa лeчeњe у зeмљи или инoстрaнству, у висини 

ствaрних трoшкoвa лeчeњa, дoкумeнтoвaнo рaчунимa здрaвствeнe устaнoвe 

кoja je лeчeњe извршилa, као и документовани трошкови превоза и 

смештаја за потребе лечења тог лица;   

- новчане помоћи физичким лицима која нису запослена код даваоца, а 

која не представља еквивалент за неки њихов рад, односно противуслугу 

или противчинидбу за неку њихову активност у односу на даваоца 

 

без права на признавање нормираних трошкова. 

    Тип исплатиоца прихода 1, 2, 3, 4, 6 и 7 

 

ОВП 634 00 0  се примењује  почев од 1. јануара 2018. године (датум у пољу 1.3 – 

Датум настанка пореске обавезе  и у пољу 1.4 - Датум плаћања  не може бити пре 

01.01.2018. године); 

 

Тип исплатиоца: 

 - ознака 1 (правно лице које се не финансира из буџета); 

 - ознака 2 (правно лице које се финансира из буџета); 

 - ознака 3 (представништво, односно огранак страног правног лица); 

 - ознака 4 (предузетник, предузетник паушалац); 

 - ознака 6 (Војска Републике Србије); 

 - ознака 7 (предузетник пољопривредник).   

 

      Тип примаоца прихода: 

  -ознака 11 (лице коме се исплаћују приходи ван радног односа на које се не  

обрачунавају и не плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање); 

  -ознака 06 (нерезидент).    

 

Обрачун: 

  - поље 3.9 Бруто приход = бруто износ оствареног примања изнад 

неопорезивог износа, без права на признавање нормираних трошкова; 

  -  поље 3.10 Основица за порез = износ из поља 3.9; 

  -  поље 3.11 Порез = основица за порез x пореск стопа 20%. 

     Доприноси се не обрачунавају па се уноси у: 

  - поље 3.12 Основица за доприносе = 0,00 динара; 

  - поље 3.13 Допринос за ПИО = 0,00 динара; 

  - поље 3.14 Допринос за здравство = 0,00 динара; 



  - поље 3.15 Допринос за случај незапослености= 0,00 динара; 

  - у поље 3.16 Додатни допринос = 0,00 динара. 

 

ОВП  ОЛ Б 635 00 0 

 

ПП ОВП ОЛ Б 
 

01,02, 

03,04, 

06,08, 

09,10, 

12,13 

635 00 0 

Накнада за рад чланова изборних комисија, осим чланова Републичке изборне 

комисије бирачких и гласачких одбора за спровођење непосредних избора и 

других облика непосредног изјашњавања грађана, као и накнада за рад на 

попису становништва, која се исплаћује од 1. јануара 2018 године, када је 

прималац прихода осигуран по другом основу. 

Тип исплатиоца  2 

 

ОВП 635 00 0 се примењује од 1. јануара 2018. године (датум у пољу 1.3 – Датум 

настанка пореске обавезе  и у пољу 1.4 - Датум плаћања не може бити пре 

01.01.2018. године); 

 

- Тип исплатиоца: 2 (правно лице које се финансира из буџета); 

Тип примаоца:  

  -ознака 01 (запослени); 

  -ознака 02 (оснивач запослен у свом привредном друштву); 

  -ознака 03 (лице осигурано по основу самосталне делатности); 

  -ознака 04 (предузетник/предузетник паушалац); 

  -ознака 06 (нерезидент); 

  -ознака 08 (војни осигураник); 

  -ознака 09 (лице пензионер по основу запослења); 

  -ознака 10 (лице пензионер по основу самосталне делатности); 

 -ознака 12 (војни пензионер); 

 -ознака 13 (пољопривредни пензионер). 

   

Обрачун: 

  - поље 3.9 Бруто приход = бруто износ оствареног примања изнад 

неопорезивог износа. 

  - поље 3.10 Основица за порез = износ из поља 3.9 

  - поље 3.11 Порез = Основица за порез x 20%. 

Обрачунава се допринос за ПИО. 

  - поље 3.12 Основица за доприносе = износ из поља 3.9; 

   - поље 3.13 Допринос за ПИО = 26% на износ у пољу 3.12; 

 Не обрачунава се допринос за здравство и допринос за случај незапослености. 

  - поље 3.14 Допринос за здравство = 0,00 динара; 

  - поље 3.15 Допринос за случај незапослености= 0,00 динара; 

  - у поље 3.16 Додатни допринос = 0,00 динара. 

 

- ОВП  ОЛ Б 636 00 0 

 

ПП ОВП ОЛ Б 
 

 

05   

06 

 

 

636 

 

 

00 

 

 

0 

Накнада за рад чланова изборних комисија, осим чланова Републичке изборне 

комисије бирачких и гласачких одбора за спровођење непосредних избора и 

других облика непосредног изјашњавања грађана, као и накнада за рад на 

попису становништва, која се исплаћује од 1. јануара 2018. године, када  



прималац прихода  није осигуран по другом основу. 

Тип исплатиоца  2 

 

За ОВП 636 00 0 , рок примене, тип исплатиоца, тип примаоца, обрачун пореза и 

доприноса за ПИО исти као код ОВП 635. 

 

Разлика: поред доприноса за ПИО обрачунава се и допринос за здравство, па је поље 

3.14 Допринос за здравство = 10,3% на износ у пољу 3.12. 

 

- ОВП  ОЛ Б 637 00 0 

 

ПП ОВП ОЛ Б 
 

 

 

 

06  11 637 00 0 

Накнада за рад чланова изборних комисија, осим чланова Републичке изборне 

комисије  бирачких и гласачких одбора за спровођење непосредних избора и 

других облика непосредног изјашњавања грађана, као и накнада за рад на 

попису становништва, која се исплаћује од 1. јануара 2018. године, када је 

примаоцу прихода решењем Фонда ПИО признато право на престанак плаћања 

доприноса, јер су у току године доприноси плаћени на износ процењене 

највише годишње основице доприноса. 

Тип исплатиоца  2 

 

ОВП 637 00 0, рок примене, тип исплатиоца, тип примаоца, обрачун пореза исти као 

код ОВП 635. 

 

Разлика: не обрачунавају се доприноси за обавезно социјално осигурање. 

 

 

ПОРЕСКА УПРАВА 

 


