
Обавештење о могућности подношења пореске пријаве за порез по одбитку 

– Образац ППП-ПД са новом шифром врсте прихода – ОВП ОЛ Б 101 22 0 

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 новом шифром врсте прихода и то: 

 ОВП  ОЛ  Б   
Зарада, односно лична зарада, са олакшицом по члану 21ђ Закона  

и члану 45 г Закона о доприносима 

101 22 0 

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б 

Закона оснивача правног лица који је засновао радни однос у том лицу, 

односно лична зарада предузетника, зарада запосленог који је засновао 

радни однос код новооснованог правног лица, односно новооснованог 

предузетника, са правом на пореско ослобођење у складу са чланом 21ђ 

Закона и чланом 45 г Закона о доприносима. 

 

 Код подношења појединачне пореске пријаве ППП-ПД потребно је поступати на 

следећи начин: 

 

ОВП  ОЛ Б 101 22 0 се примењује од 01.10.2018. године. 

Датум у пољу 1.3 – Датум настанка пореске обавезе не може бити пре 

01.10.2018. године. 

Датум  у пољу 1.4 - Датум плаћања не може бити пре 01.10.2018. године; 

Тип исплатиоца може бити: 

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

 - ознака 4 (предузетник) 

 - ознака 7 (предузетник пољопривредник) 

     Тип примаоца може бити:  

  -ознака 01 (запослени) 

  -ознака 02 (оснивач запослен у свом привредном друштву) 

  -ознака 03 (лице осигурано по основу самосталне делатности) 

  -ознака 04 (лице осигурано по основу пољопривредне делатности). 

 

- Обрачун  за случај када се не плаћа допринос за пензијско и инвалидско 

осигурање 

  - поље 3.9 Бруто приход = бруто приход; 

  - поље 3.10 Основица за порез = 0,00 динара; 

  - поље 3.11 Порез = 0,00 динара. 

  - 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. 



  - поље 3.16 Додатни допринос = 0,00 динара. 

 

- Обрачун  за случај када се плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање 

 

  - поље 3.9 Бруто приход = бруто приход; 

  - поље 3.10 Основица за порез = 0,00 динара; 

  - поље 3.11 Порез = 0,00 динара. 

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

бити нижи од најниже месечне основице доприноса, ни виши од износа највише 

месечне основице доприноса у моменту  исплате зараде. 

  -поље 3.13 Допринос за ПИО = износ у пољу 3.12 x стопа доприноса за 

ПИО која се примењује у моменту  исплате (тренутна стопа 26%). 

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

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

  - поље 3.16 Додатни допринос = 0,00 динара 

 

 

ПОРЕСКА УПРАВА 


