
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

ОПИСА ШИФАРА ПРИХОДА ВАН РАДНОГ ОДНОСА  

ИЗ КАТАЛОГА ВРСТЕ ПРИХОДА  

КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ КОД ПОДНОШЕЊА  

ПОЈЕДИНАЧНЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОРЕЗ ПО 

ОДБИТКУ ОД 01.ЈАНУАРА 2016. ГОДИНЕ 

Образац ППП-ПД 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд, април 2016. године 



2 

 

 

 

 Овај материјал је намењен пореским обвезницима који подносе појединачну пореску пријаву 

за порез по одбитку за приходе ван радног односа, а обухвата све шифре врсте прихода из Каталога 

врсте прихода који је саставни део Правилника о пореској пријави за порез по одбитку 
(''Службени гласник РС'', бр. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14-исправка, 14/16).  

 

 Правила код попуњавања ППП-ПД код исплате прихода ван радног односа: 

 

У ШВП за приходе ван радног односа цифре ОЛ (олакшице) и Б (бенефицирани стаж) увек су 

0,00.  

Прималац прихода (ПП) никада се не означава са ознаком 07 – инвалидно лице. Ова ознака за ПП 

се користи само код прихода из радног односа. 

Поља 3.7 – Број дана, 3.8. – Број сати и 3.8а – Фонд сати се не попуњавају, осим код ОВП 604, 620 

и 621. 

У поља 3.15 - Допринос за незапосленост и 3.16 - Бенефицирани ПИО се уписује вредност 0,00. 

Примењују се финансијски параметри (стопа пореза, стопе доприноса, нормирани трошкови и 

др.) који су важећи на дан доспелости пореза по одбитку, а то је дан који је у поднетој ППП-ПД 

наведен као датум плаћања, ако је тај дан ранији од рока прописаног законом (моменат исплате 

прихода). 

Када се доприноси за обавезно социјално осигурање не обрачунавају и не плаћају у поља 3.12 до 

3.16 уписује се износ 0,00. 

 

Стопе доприноса за обавезно социјално осигурање 

 

Период од -до ПИО ЗДР 

01.09.2004. - 29.05.2013. 22% 12,3% 

30.05.2013.- 31.07.2014. 24% 12,3% 

01.08.2014. 26% 10,3% 

 

Приходи ван радног односа разврстани су у следеће групе прихода: 

 

ОВП 

од 301 до 323 

Приходи од ауторских права, права сродних ауторском праву и права 

индустријске својине 

ОВП 

од 401 до 410 

Приходи од капитала и приходи од непокретности 

ОВП 

од 501 до 508 

Остали приходи 

ОВП 

од 601 до 633 

Други приходи 

ОВП 

999 

Приходи ван радног односа на које се обавезе обрачунавају по 

посебним правилима 

  

 

 

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. 
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    Приход аутора уз признавање нормираних трошкова 

ПП ОВП   ОЛ  Б Опис врсте прихода 

01, 02, 

03, 04, 

06, 08, 

09, 10, 

12, 13 

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%,  када је прималац прихода осигуран по 

другом основу.  

05 

06 

302 00 0 Приход аутора од уговорене накнаде за стварање ауторског дела за који се 

Законом признају нормирани трошкови од 50%, када прималац прихода 

није осигуран по другом основу.  

01, 02, 

03, 04, 

06, 08, 

09, 10, 

12, 13 

303 00 0 Приход аутора од уговорене накнаде за стварање ауторског дела за који се 

Законом признају нормирани трошкови од 43%, када је прималац прихода 

осигуран по другом основу.  

05 

06 

304 00 0 Приход аутора од уговорене накнаде за стварање ауторског дела за који се 

Законом признају нормирани трошкови од 43%,  када прималац прихода 

није осигуран по другом основу.  

01, 02, 

03, 04, 

06, 08, 

09, 10, 

12, 13 

305 00 0 Приход аутора од уговорене накнаде за стварање ауторског дела за који се 

Законом признају нормирани трошкови од 34%, када је прималац прихода 

осигуран по другом основу.  

05 

06 

306 00 0 Приход аутора од уговорене накнаде за стварање ауторског дела за који се 

Законом признају нормирани трошкови од 34%, када прималац прихода 

није осигуран по другом основу.  

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

 

За  ОВП 301 

 

Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 50%. 

Прописани нормирани трошкови у периоду од – до: 

01.07.2001. 31.12.2004. 65% и 55% 

01.01.2005. 07.05.2009. 60% 

08.05.2009. 09.06.2009. 30% 

10.06.2009.  50% 

Стопа пореза 20%. 

Основица доприноса је једнака пореској основици.  

Плаћа се допринос за ПИО. 

 

За  ОВП 302 
 

Пореска основица, нормирани трошкови, стопа пореза, основица доприноса  су као код ОВП 301. 

Прималац прихода (у даљем тексту: ПП) може бити само 05 или 06. 

Плаћа се допринос за ПИО и допринос за ЗДР. 

 

НАПОМЕНА:У примерима који се наводе у даљем тексту коришћене су пореске стопе које важе од 

01.08.2014. године. 
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Пример: 

Исплата ауторске накнаде примаоцу прихода осигураном по другом основу и примаоцу прихода који 

није осигуран по другом основу.  

 

У Образац ППП-ПД  уносе се следећи подаци: 

Бр. 

поља 

Назив поља ПП осигуран по другом 

основу 

ПП који није осигуран по 

другом основу 

3.6 ШВП 1 01 301 00 0  1 05 302 00 0 

3.9 Бруто приход 147.255,00 133.475,00 

3.10 Основица за порез 73.627,50 66.737,50 

(133.475,00 - 66.737,50) 

3.11 Порез 14.725,50 13.347,50 

3.12 Основица за допринос 73.627,50 66.737,50 

3.13 ПИО 19.143,15          17.351,75      

3.14 Здравство 0,00   6.873,96     

3.15 НЗС 0,00 0,00 

3.16 Бенефицирани ПИО 0,00 0,00      

 

За ОВП 303 

 

Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 43%. 

Прописани нормирани трошкови у периоду од – до: 

01.07.2001. 31.12.2004. 50% и 45% 

01.01.2005. 07.05.2009. 50% 

08.05.2009. 09.06.2009. 20% 

10.06.2009.  43% 

Стопа пореза 20%. 

Основица доприноса је једнака пореској основици.  

Плаћа се допринос за ПИО. 

 

За ОВП 304 
 

Пореска основица, нормирани трошкови, стопа пореза, основица доприноса су као код ОВП 303. 

ПП може бити само 05 или 06. 

Плаћа се допринос за ПИО и допринос за ЗДР. 

 

Пример: 

Исплата ауторске накнаде уз нормиране трошкове од 43%. ПП запослени – ознака 01 и ПП – лице 

које није осигурано по другом основу – ознака 05. Образац ППП-ПД се попуњава на следећи начин: 

Бр. 

поља 

Назив поља ПП који је осигуран по 

другом основу 

ПП који није осигуран по  

другом основу 

3.6 Шифра врсте прихода 1 03 303 00 0  1 06 304 00 0 

3.9 Бруто приход 78.000,00 65.830,00 

3.10 Основица за порез 44.460,00 

(78.000,00 – 33.540,00) 

37.523,10 

3.11 Порез 8.892,00 7.504,62 

3.12 Основица за доприносе 44.460,00 37.523,10 

3.13 ПИО 11.559,60 9.756,01 

3.14 Здравство 0,00 3.864,88 

3.15 Незапосленост 0,00 0,00 

3.16 Бенефицирани ПИО 0,00 0,00 
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За ОВП 305 
 

Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 34%. 

Прописани нормирани трошкови у периоду од – до: 

 

01.07.2001. 31.12.2004. 10% 

01.01.2005. 07.05.2009. 40% 

08.05.2009. 09.06.2009. 20% 

10.06.2009.  34% 

Стопа пореза 20%. 

Основица доприноса је једнака пореској основици.  

Плаћа се допринос за ПИО. 

 

За ОВП 306 

 

Пореска основица, нормирани трошкови, стопа пореза, основица доприноса као код ОВП 305. 

ПП може бити само 05 или 06. 

Плаћа се допринос за ПИО и допринос за ЗДР. 

 

Од 08.05.2009. поред нормираних трошкова прописано је и право на накнаду за продају и 

наплату прихода од ауторског дела, у којем случају се користе следеће ШВП: 

 

 Приход аутора уз признавање нормираних трошкова, као и накнаде плаћене за услуге 

овлашћеним правним лицима за продају и наплату прихода од ауторских дела  

ПП ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

01,02, 

03,04, 

06,08, 

09,10, 

12,13 

307 00 0 Приход аутора од уговорене накнаде за стварање ауторског дела за који се 

Законом поред нормираних трошкова од 50%  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.  

05 

06 

308 00 0 Приход аутора од уговорене накнаде за стварање ауторског дела за који се 

Законом поред нормираних трошкова од 50% признаје и накнада плаћена за 

услуге овлашћеним правним лицима за продају и наплату прихода од ауторских 

дела, када прималац прихода није осигуран по другом основу.  

01,02, 

03,04, 

06,08, 

09,10, 

12,13 

309 00 0 Приход аутора од уговорене накнаде за стварање ауторског дела за који се 

Законом поред нормираних трошкова од 43%  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. 

05 

06 

310 00 0 Приход аутора од уговорене накнаде за стварање ауторског дела за који се 

Законом поред нормираних трошкова од 43% признаје и накнада плаћена за 

услуге овлашћеним правним лицима за продају и наплату прихода од ауторских 

дела, када прималац прихода није осигуран по другом основу. 

01,02, 

03,04, 

06,08, 

09,10, 

12,13 

311 00 0 Приход аутора од уговорене накнаде за стварање ауторског дела за који се 

Законом поред нормираних трошкова од 34%  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. 

05 312 00 0 Приход аутора од уговорене накнаде за стварање ауторског дела за који се 
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06 Законом поред нормираних трошкова од 34% признаје и накнада плаћена за 

услуге овлашћеним правним лицима за продају и наплату прихода од ауторских 

дела, када прималац прихода није осигуран по другом основу. 

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

 

За ОВП 307 

 

Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 50% и агенцијску накнаду. 

Нормирани трошкови су у периоду од – до 

08.05.2009. 09.06.2009. 30% 

10.06.2009.  50% 

Стопа пореза 20%. 

Основица доприноса је једнака пореској основици.  

Плаћа се допринос за ПИО. 

 

Пример: 

Исплаћена бруто накнада уз признавање нормираних трошкова од 50% и износа од 3.333,00 динара 

на име накнаде плаћене агенцији, аутору који има статус пензионера 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 26% 5.633,42 

 

У образац ППП-ПД се уносе следећи подаци: 

3.6 ШВП 1 09 307 00 0  

3.9 Бруто приход 50.000,00  

3.10 Основица за порез 21.667,00 бруто приход умањен за нормиране 

трошкове и агенцијску накнаду  

3.11 Порез 4.333,40  

3.12 Основица за 

допринос 

21.667,00  

3.13 ПИО 5.633,42 допринос за ПИО на терет примаоца 26% 

3.17. МФП.5 3.333,00 агенцијска накнада 

 

За ОВП 308 

 

Пореска основица, нормирани трошкови, стопа пореза, основица доприноса су као код ОВП 307. 

ПП може бити само 05 или 06.  

Плаћа се допринос за ПИО и допринос за ЗДР. 

 

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. 

 

1 Бруто накнада 143.570,00 

2 Агенцијска накнада (7% на ред. бр. 1) 10.049,90 
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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 

 

У образац ППП-ПД се уносе следећи подаци: 

3.6 ШВП 1 05 308 00 0  

3.9 Бруто приход 143.570,00  

3.10 Основица за порез 61.735,10 бруто приход умањен за нормиране трошкове 

50% и агенцијску накнаду 

3.11 Порез 12.347,02 20% 

3.12 Основица за 

допринос 

61.735,10  

3.13 ПИО 16.051,13 допринос за ПИО на терет примаоца 26% 

3.14. Здравство 6.358,71 допринос за ЗДР на терет примаоца 10,3% 

3.17. МФП 5 10.049,90 стварни трошак - агенцијска накнада 

 

За ОВП 309 

 

Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 43% и агенцијску накнаду. 

Нормирани трошкови су у периоду од -до 

08.05.2009. 09.06.2009. 20% 

10.06.2009.  43% 

Стопа пореза 20%. 

Основица доприноса је једнака пореској основици.  

Плаћа се допринос за ПИО. 

 

За ОВП 310 

 

Пореска основица, нормирани трошкови, стопа пореза, основица доприноса су као код ОВП 309.   

ПП може бити само 05 или 06. 

Плаћа се допринос за ПИО и допринос за ЗДР . 

 

За ОВП 311 
 

Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 34% и агенцијску накнаду. 

Нормирани трошкови су у периоду од – до 

08.05.2009. 09.06.2009. 20% 

10.06.2009.  34% 

Стопа пореза 20%. 

Основица доприноса је једнака пореској основици.  

Плаћа се допринос за ПИО. 

 

За ОВП 312 

 

Пореска основица, нормирани трошкови, стопа пореза, основица доприноса су као код ОВП 311.   

ПП може бити само 05 или 06. 

Плаћа се допринос за ПИО и допринос за ЗДР. 

 

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. 

 

1 Бруто накнада 123.152,00 

2 Агенцијска накнада (7% на ред. бр. 1) 8.620,64 
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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 ШВП 1 05 312 00 0  

3.9 Бруто приход 123.152,00  

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 18.891,52 допринос за ПИО на терет примаоца -26% 

3.14. Здравство 7.483,95 допринос за ЗДР на терет примаоца -10,3% 

3.17. МФП 5 8.620,64 стварни трошак - агенцијска накнада 

 

 

 Приход аутора уз признавање стварних трошкова  

ПП ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

01,02  

03,04,  

06,08, 

09,10, 

12,13 

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. 

05 

06 

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. 

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

 

За ОВП 313 
 

Пореска основица је бруто приход умањен за стварне трошкове и агенцијску накнаду. 

Стопа пореза 20%. 

Основица доприноса је једнака пореској основици.  

Плаћа се допринос за ПИО. 

 

За ОВП 314 
 

Пореска основица, стопа пореза, основица доприноса иста као за ОВП 313. 

ПП може бити само 05 или 06. 

Плаћа се допринос за ПИО и допринос за ЗДР. 

 

 Приход аутора без обавезе уплате доприноса  

ПП ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

11 

06 

315 00 0 Приход аутора:  

- од имовинског права над ауторским делом;  

- који има статус самосталног уметника и доприносе плаћа по решењу Пореске 
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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;  

- млађег од 15 година;  

уз признавање нормираних трошкова од  50%. 

11 

06 

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;  

- млађег од 15 година;  

уз признавање нормираних трошкова од  43%. 

11 

06 

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;  

- млађег од 15 година;  

уз признавање нормираних трошкова од  34%.  

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

 

За  ОВП 315 

 

Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 50%. 

Нормирани трошкови у периоду од –до: 

01.07.2001. 31.12.2004. 65% и 55% 

01.01.2005. 07.05.2009. 60% 

08.05.2009. 09.06.2009. 30% 

10.06.2009.  50% 

Стопа пореза 20%.  

Доприноси се не обрачунавају и не плаћају. 

 

За ОВП 316 

 

Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 43%. 

Нормирани трошкови у периоду од –до: 

01.07.2001. 31.12.2004. 50% и 45% 

01.01.2005. 07.05.2009. 50% 

08.05.2009. 09.06.2009. 20% 

10.06.2009.  43% 

Стопа пореза 20%.  

Доприноси се не обрачунавају и не плаћају. 

 

За ОВП 317 
 

Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 34%. 

Нормирани трошкови у периоду од –до: 
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01.07.2001. 31.12.2004. 10% 

01.01.2005. 07.05.2009. 40% 

08.05.2009. 09.06.2009. 20% 

10.06.2009.  34% 

Стопа пореза 20%.  

Доприноси се не обрачунавају и не плаћају. 

 

Приход аутора без обавезе уплате доприноса 

ПП ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

11 

06 

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;  

- млађег од 15 година; 

уз признавање нормираних трошкова од 50%, као и накнаде плаћене за услуге 

овлашћеним правним лицима за продају и наплату прихода од ауторског дела.  

11 

06 

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;  

- млађег од 15 година;  

уз признавање нормираних трошкова од 43%, као и накнаде плаћене за услуге 

овлашћеним правним лицима за продају и наплату прихода од ауторског дела.  

11 

06 

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;  

- млађег од 15 година;  

уз признавање нормираних трошкова од 34% , као и накнаде плаћене за услуге 

овлашћеним правним лицима за продају и наплату прихода од ауторског дела.  

11 

06 

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;  

- 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.  

    Тип исплатиоца прихода 1, 2, 3, 4, 6 
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За ОВП 318 

 

Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 50% и агенцијску накнаду. 

Нормирани трошкови су: 

08.05.2009. 09.06.2009. 30% 

10.06.2009.  50% 

Стопа пореза 20%. 

Доприноси се не обрачунавају и не плаћају. 

 

За ОВП 319 
 

Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 43% и агенцијску накнаду. 

Нормирани трошкови у периоду од - до: 

08.05.2009. 09.06.2009. 20% 

10.06.2009.  43% 

Стопа пореза 20%. 

Доприноси се не обрачунавају и не плаћају. 

 

За ОВП 320 
 

Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 34% и агенцијску накнаду. 

Нормирани трошкови у периоду од - до: 

08.05.2009. 09.06.2009. 20% 

10.06.2009.  34% 

Стопа пореза 20%. 

Доприноси се не обрачунавају и не плаћају. 

 

За ОВП 321 
 

Пореска основица је бруто приход умањен за стварне трошкове, односно за стварне трошкове и 

агенцијску накнаду. 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: 

 

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: 

3.6 ШВП 1 11 321 00 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 

 

 

 Приход власника права индустријске својине уз признавање стварних трошкова  

ПП ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 
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11 

06 

322 00 0 Приход власника права индустријске својине уз признавање стварних трошкова. 

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

Приход наследника имовинског ауторског и сродног права и права индустријске својине и сваког 

другог физичког лица које остварује накнаду по том основу  

ПП ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

11 

06 

323 00 0 Приход наследника имовинског ауторског и сродног права и права индустријске 

својине, као и сваког другог физичког лица које није аутор, односно носилац 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. 

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

 

За ОВП 322 

 

Пореска основица је бруто приход умањен за стварне трошкове.  

Пореска стопа је 20%.  

Доприноси се не обрачунавају и не плаћају. 

 

За ОВП 323 

 

Пореска основица је бруто приход умањен за накнаду плаћену за заштиту ауторског права.  

Пореска стопа је 20%.  

Доприноси се не обрачунавају и не плаћају. 

 

 

2. ПРИХОДИ ОД КАПИТАЛА И ПРИХОДИ ОД НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

Зависно од дана доспелости  пореза по одбитку стопе пореза на приходе од капитала у 

периоду од – до су:  

01.07.2001. 26.03.2010. 20% 

27.03.2010. 05.10.2012. 10% 

06.10.2012. 29.05.2013. 15% 

30.05.2013.                            15% 

30.05.2013.   приходи од непокретности *                         20% 

 

На приходе од капитала доприноси за обавезно социјално осигурање се не плаћају. 

 

 

Камате по основу зајма, штедних и других депозита  

ПП ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

11 

06 

401 00 0 Камате по основу зајма, штедних и других депозита (орочених или по виђењу) и по 

основу дужничких и сличних хартија од вредности. 

    Тип исплатиоца прихода 1, 2, 3, 4, 6 
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За ОВП 401 

  

Пореска основица је бруто приход.  

Стопа пореза у периоду од – до:  

01.07.2001. 26.03.2010. 20% 

27.03.2010. 05.10.2012. 10% 

06.10.2012. 29.05.2013. 15% 

30.05.2013.                            15% 

 

Пример: 

Исплаћује се камата резиденту у износу од 15.234,00 динара.У образац ППП –ПД се уносе следећи 

подаци: 

 

Бр. 

поља 

Назив поља Податак за унос Објашњење 

3.6 ШВП 1 11 401 00 0  

3.9 Бруто приход 15.234,00  

3.10 Основица за порез 15.234,00  

3.11 Порез 2.285,00 15% 

3.17. МФП.5  не попуњава се 

 

Пример: 

Исплаћује се камата нерезиденту у износу од 56.092,80 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-ПД се уносе 

следећи подаци: 

 

3.6 ШВП 1 06 401 00 0  

3.9 Бруто приход 56.092,80  

3.10 Основица за порез 56.092,80 Износ оствареног прихода 

3.11 Порез 5.609,28 10% 

3.17. МФП 7 10 уноси се податак о пореској стопи која се 

примењује по УИДО  

 

 

Дивиденде и учешће у добити 

ПП ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

11 

06 

402 00 0 Дивиденде и учешће у добити. 

    Тип исплатиоца прихода 1 

11 

06 

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 цене највише до износа исплаћене дивиденде. 

    Тип исплатиоца прихода 1, 3 

 

За ОВП 402 

 

Пореска основица је бруто износ дивиденде, односно учешћа у добити који остварује прималац 

прихода. 
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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. 

 

Принос од инвестиционе јединице 

ПП ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

11 

06 

404 00 0 Принос од инвестиционе јединице отвореног инвестиционог фонда.  

    Тип исплатиоца прихода 1 

 

За ОВП 404 
 

Изменама и допунама чл. 61. Закона о порезу на доходак грађана (''Сл. гласник РС'', бр. 62/06) од 

01.01.2007. приходом од капитала сматра се и примање члана отвореног инвестиционог фонда по 

основу права на сразмерни део прихода од инвестиционе јединице тог фонда. 

Пореска основица је новчани или неновчани износ оствареног прихода. Порез се плаћа по стопи од 

15%. 

 

Приход од издавања непокретности  

ПП 0ВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

11 

06 

405 00 0 Приход од издавања непокретности  уз признавање нормираних трошкова од 25%. 

11 

06 

406 00 0 Приход од изнајмљивања станова, соба и постеља путницима и туристима за које је 

плаћена боравишна такса уз признавање 50% нормираних трошкова. 

11 

06 

407 00 0 Приход од издавања непокретности, као и приход од изнајмљивања станова, соба и 

постеља путницима и туристима за које је плаћена боравишна такса уз признавање 

стварних трошкова. 

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

 

За ОВП 405 и ОВП 406 

Од 01.01.2005. године до 29.05.2013. године приходи од издавања сопствених непокретности имали 

су третман прихода од непокретности.  

Опорезиви приход је бруто приход умањен за нормиране трошкове од: 

- 20% (код издавања непокретности ОВП 405);  

- 50% (код изнајмљивања  станова, соба и постеља путницима и туристима за које је плаћена 

боравишна такса ОВП 406).  Стопа пореза је 20%. 

  

Од 30.05.2013. године до 31.12.2016. године приходи од издавања сопствених непокретности имају 

третман прихода од капитала.  

Опорезиви приход је бруто приход умањен за нормиране трошкове од: 

- 25% (код издавања непокретности ОВП 405), или  

- 50% (код изнајмљивања  станова, соба и постеља путницима и туристима за које је плаћена 

боравишна такса ОВП 406).  Стопа пореза је 20%. 



15 

 

Од 01.01.2017. године приходи од издавања непокретности имају третман прихода од непокретности. 

Опорезиви приход је бруто приход умањен за нормиране трошкове од: 

- 25% (код издавања непокретности ОВП 405), или  

- 50% (код изнајмљивања  станова, соба и постеља путницима и туристима за које је плаћена 

боравишна такса ОВП 406).   

 

За ОВП 407 

 

Пореска основица је бруто приход умањен за стварне трошкове. Стопа пореза 20%. 

За ОВП 405, 406 и 407 доприноси се не обрачунавају и не плаћају. 

 

Пример: 

Физичком лицу, власнику пословног простора закупац - правно лице исплаћује закупнину у бруто 

износу од 75.000,00. 

У образац ППП –ПД исплатилац прихода – закупац уноси следеће податке: 

3.6 Шифра прихода 1 11 405 00 0  

3.9 Бруто приход 75.834,00  

3.10 Основица за порез 56.875,50 бруто приход умањен за нормиране трошкове 

од 25%. 

3.11 порез 11.375,10 20% 

 

 

Примања запослених и чланова управе закључно са 5. октобром 2012. године 

ПП 0ВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

11 

06 

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. 

    Тип исплатиоца прихода 1 

 

Законом о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана (''Сл. гласник РС'', бр. 

135/04 од  01.01.2005. године приходом од капитала сматрају се примања запослених и чланова 

управе привредног друштва по основу учешћа у добити – у новцу или путем доделе или опцијске 

куповине сопствених акција – члан 61. став 1. тачка 3. Закона. 

 Законом о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана (''Сл. гласник РС'', 

бр.93/12 од  06.10.2012. године брисан је члан 61. став 1. тачка 3. Закона. 

Дакле, за исказивање  прихода по основу примања запослених и чланова управе привредног 

друштва по основу учешћа у добити  исплаћених у периоду од 01.01.2005. године закључно са 

05.10.2012. године, а за које се пореска пријава ППП-ПД подноси од 01.03.2014. године, користи се 

ОВП 408. 
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 плаћа по стопи која важи у моменту доспелости обавезе и то од -до: 

 

01.01.2005. 26.03.2010. 20% 

27.03.2010. 05.10.2012. 10% 

 

Узимање из имовине и коришћење услуга привредног друштва од стране власника друштва 

ПП 0ВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

11 

06 

409 00 0 Узимање из имовине и коришћење услуга привредног друштва од стране власника 

друштва за њихове приватне потребе, извршено закључно са 29. мајем 2013. године. 
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11 

06 

410 00 0 Узимање из имовине и коришћење услуга привредног друштва од стране власника 

друштва за њихове приватне потребе, извршено од 1. јануара 2016. године. 

    Тип исплатиоца прихода 1 

 

 Законом о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана (''Сл. гласник РС'', бр. 

135/04) од 01.01.2005. – приходом од капитала сматра се узимање из имовине и коришћење услуга 

привредног друштва од стране власника привредног друштва за њихове приватне потребе, извршене 

у складу са законом – члан 61. став 1. тачка 4. Закона.  

 Дакле, за узимање из имовине и коришћење услуга привредног друштва од стране власника 

друштва за њихове приватне потребе извршено у периоду од  01.01.2005. године закључно са  

29.05.2013. године код подношења пореске пријаве ППП-ПД  користи се ОВП 409. 

 

 

 Законом о порезу на доходак грађана (''Сл. гласник РС'', бр.47/13, бр.47/13-исправка), у 

примени од 30.05.2013. године овај приход  је брисан из члана 61. Закона, а прописан је чланом 85. 

став 1. тачка 13. наведеног закона – узимање из имовине и коришћење услуга привредног друштва од 

стране власника друштва за њихове приватне потребе. 

 Дакле, за приход остварен по наведеном основу у периоду од  30.05.2013. године закључно са  

31.12.2015. године код подношења пореске пријаве ППП-ПД  користи се ОВП 612. 

 

  

 Законом о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана (''Сл. гласник РС'', бр. 

112/15) од 01.01.2016. - приходом од капитала сматра се узимање из имовине и коришћење услуга 

привредног друштва од стране власника друштва за њихове приватне потребе, извршене у складу са 

законом - члан 61. став 1. тачка 4. Закона. 

 Дакле, за приход остварен по наведеном основу од  01.01.2016. код подношења пореске 

пријаве ППП-ПД  користи се ОВП 410. 

 

 

ОВП 409 - у примени од 01.01.2005. до 29.05.2013. 

 

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: 

01.01.2005. 26.03.2010. 20% 

27.03.2010. 05.10.2012. 10% 

06.10.2012. 29.05.2013. 15% 

 

ОВП 410 - у примени од 01.01.2016. 

   

За ОВП 410 опорезиви приход чини приход остварен узимањем из имовине привредног 

друштва, а ако су приходи од капитала остварени у неновчаном облику, вредност тих прихода се 

утврђује према тржишној вредности права, добара, односно услуга на дан остваривања прихода.   

Порез се плаћа по стопи од 15%. 

  

 

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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Приходи од давања у закуп покретних ствари 

ПП ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

11 

06 

501 00 0 Приходи од давања у закуп покретних ствари (опреме, транспортних средстава и 

других покретних ствари) уз признавање нормираних трошкова од 20%. 

11 

06 

502 00 0 Приходи од давања у закуп покретних ствари (опреме, транспортних средстава и 

других покретних ствари) уз признавање стварних трошкова. 

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

 

За ОВП 501 

 

Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 20%.  

Порез се плаћа по стопи од 20%. 

Доприноси се не плаћају. 

 

За ОВП 502 

 

Пореска основица је бруто приход умањен за стварне трошкове. 

Порез се плаћа по стопи од 20%. 

Доприноси се 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: 

3.6 ШВП 1 11 501 00 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 

 

 

Добици од игара на срећу 

ПП ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

11 

06 

503 00 0 Добици од игара на срећу. 

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

 

За ОВП 503 

 

До 31.12.2015. пореска основица је новчани износ оствареног добитка који је преко неопорезивог 

износа, умањен за износ уплате на основу које је остварен добитак, осим код класичних игара на 

срећу.  

Од 01.01.2016. пореска основица је новчани износ оствареног добитка који је преко неопорезивог 

износа.  

Дакле,  за остварени добитак на срећу до неопорезивог износа не подноси се пореска пријава ППП-

ПД.  Иста се подноси за износ  позитивне разлике  између оствареног добитка од игара на срећу  и 

неопорезивог износа.  

Добитак од игара на срећу који је остварен у већем износу од неопорезивог износа се  од 01.01.2016. 

године не умањује се за износ уплате.  
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Порез се плаћа по стопи од 20%.  

Доприноси се не обрачунавају и не плаћају. 

 

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: 

  Добитак остварен  

до 31.12.2015. 

Добитак остварен  

 01.01.2016. 

3.6 ШВП 1 11 503 00 0 1 11 503 00 0 

3.9 Бруто приход 39.000,00 
 

(50.000,00-11.000,00 
неопорезиви износ) 

39.000,00 

 

(50.000,00-11.000,00 

неопорезиви износ) 

3.10 Основица за 

порез 

38.700,00 
 

(39.000,00 – 300,00) 

39.000,00 

3.11 Порез 7.740,00 7.800,00 

3.17 МФП.5 300,00 Не попуњава се 

 

*Усклађени динарски неопорезиви износ појединачно оствареног добитка за период од 01.02.2016. до 

31.01.2017. је 11.165,00 динара. 

 

Приходи од осигурања лица 

ПП ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

11 

06 

504 00 0 Приходи од осигурања лица. 

    Тип исплатиоца прихода 1, 2, 3,  

 

За ОВП 504 

 

Зависно од момента доспелости пореске обавезе на приходе од осигурања лица пореске стопе су: 

01.07.2001. 26.03.2010. 20% 

27.03.2010. 05.10.2012. 10% 

06.10.2012.  15% 

Доприноси се не плаћају. 

    

Пример: 

Извршена је исплата прихода од осигурања лица у износу од 280.000,00 динара. Уплаћени износ по 

основу премије осигурања је 55.000,00 динара. У образац ППП –ПД се уносе следећи подаци: 

 

3.6 ШВП 1 11 504 00 0  

3.9 Бруто приход 280.000,00  

3.10 Основица за порез 225.000,00 накнаде из осигурања лица умањена за уплаћену 

премију 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 
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Приходи спортиста и спортских стручњака 

ПП ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

01 

02 

03 

04 

06 

08 

09 

10 

12 

13 

505 00 0 Примања која остваре професионални спортисти, спортисти аматери, спортски 

стручњаци и стручњаци у спорту, од спортске организације, односно организације 

за обављање спортске делатности, спортских друштава и савеза, која немају 

карактер зараде у смислу прописа којима се уређује спорт, и то: 

- 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.);  

- друга врста примања, осим примања из члана 84а став 2. тач. 1) до 7) Закона, 

уз признавање нормираних трошкова од 50%, када је прималац прихода осигуран 

по другом основу. 

05 

06 

506 00 0 Примања која остваре професионални спортисти, спортисти аматери, спортски 

стручњаци и стручњаци у спорту, од спортске организације, односно организације 

за обављање спортске делатности, спортских друштава и савеза, која немају 

карактер зараде у смислу прописа којима се уређује спорт, и то: 

- 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.);  

- друга врста примања, осим примања из члана 84а став 2. тач. 1) до 7) Закона, 

уз признавање нормираних трошкова од 50%, када прималац прихода није 

осигуран по другом основу. 

11 

06 

507 00 0 Примања која остваре професионални спортисти, спортисти аматери, спортски 

стручњаци и стручњаци у спорту, од спортске организације, односно организације 

за обављање спортске делатности, спортских друштава и савеза, која немају 

карактер зараде у смислу прописа којима се уређује спорт, и то: 

- новчане помоћи врхунским спортистима са посебним заслугама; 

- стипендије врхунским спортистима за спортско усавршавање;  

- национална признања и награде за посебан допринос развоју и афирмацији 

спорта,  

Уз признавање нормираних трошкова од 50%. 

11 

06 

508 00 0 Примања која остваре професионални спортисти, спортисти аматери, спортски 

стручњаци и стручњаци у спорту, од спортске организације, односно организације 

за обављање спортске делатности, спортских друштава и савеза, која немају 

карактер зараде у смислу прописа којима се уређује спорт, и то: 

- 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.);  

- друга врста примања, осим примања из члана 84а став 2. тач. 1) до 7) Закона, 

уз признавање нормираних трошкова од 50%, којима је 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 прихода 1, 2, 3, 4, 6 
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За ОВП 505 
 

Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове у висини од 50%. Порез се плаћа 

по стопи од 20%.  

Основица доприноса је пореска основица.  

Плаћа се допринос за ПИО по важећој стопи на дан доспелости обавезе. 

 

За ОВП 506 

 

Пореска основица, нормирани трошкови, стопа пореза, основица доприноса иста као код ОВП 505.   

Разлика: 

- ПП може бити само 05 или 06 

- Плаћа се допринос за ПИО и допринос за ЗДР по важећим стопама на дан доспелости обавезе. 

 

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: 

 

3.6 ШВП 1 05 506 00 0  

3.9 Бруто приход 128.345,00  

3.10 Основица за порез 64.172,50 бруто приход умањен за нормиране трошкове  

3.11 Порез 12.834,50 20%  

3.12 Основица за 

допринос 

64.172,50  

3.13 ПИО 16.684,85 допринос за ПИО на терет примаоца 26% 

3.14 ЗДР 6.609,77 допринос за ЗДР на терет примаоца 10,3% 

 

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: 

 

3.6 ШВП 1 11 507 00 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 

  

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 исплаћује бруто накнаду за постигнуте резултате на утакмицама. 

Пре исплате спортиста је клубу доставио решење Фонда ПИО, као доказ да није обвезник плаћања 
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доприноса за ПИО од 31.07.2014. године. У образац ППП-ПД се за остварени приход незапосленог 

уносе следећи подаци: 

 

3.6 ШВП 1 11 508 00 0  

3.9 Бруто приход 158.367,00  

3.10 Основица за порез 79.183,70 бруто приход умањен за нормиране трошкове  

3.11 Порез 15.836,70 20%  

3.12 Основица за 

допринос 

0,00  

3.13 ПИО 0,00 допринос за ПИО на терет примаоца не плаћа 

по решењу Фонда ПИО 

 

 

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 ОВП 604, 620 и 622 

 

 

Други приходи по основу уговора о делу и др. 

ПП ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

01 

02 

03 

04 

06 

08 

09 

10 

12 

13 

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 

запослени код исплатиоца и која се дају за рад примаоца прихода, исплаћене 

закључно са 31. децембром 2015. године; 

- накнада за рад чланова 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 2016. године; 

уз признавање нормираних трошкова од 20%, када је прималац прихода осигуран 

по другом основу. 

05 

06 

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 
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продаје пужева, односно по основу продаје других добара остварених 

обављањем привремених и повремених послова; 

- награде, новчане помоћи и других давања примаоцима прихода који нису 

запослени код исплатиоца и која се дају за рад примаоца прихода, исплаћене 

закључно са 31. децембром 2015. године; 

- накнада за рад чланова 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 2016. године; 

уз признавање нормираних трошкова од 20%, када прималац прихода није 

осигуран по другом основу. 

11 

06 

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 

запослени код исплатиоца и која се дају за рад примаоца прихода, исплаћене 

закључно са 31. децембром 2015. године;  

- накнада за рад чланова 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 2016. године; 

уз признавање нормираних трошкова од 20%, 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 прихода 1, 2, 3, 4, 6. 

 

НАПОМЕНА: 

 

Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца 

  

Закључно са 31.12.2015. године другим приходима сматрају се награде, новчане помоћи и друга 

давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца (чл. 85. ст 1. тач. 10) Закона о 

порезу на доходак грађана (''Сл. гласник РС'', бр. 24/01,...,68/14-др. закон). 

У пореској пријави ПП ОПО ови приходи исказују се под ОВП 601, 602, 603 и 610, ако су физичком 

лицу исплаћени закључно са 31.12.2015. године.  

 

Од 01.01.2016. године у примени је измењена одредба чл. 85. ст. 1. тач. 10) Закона о порезу на 

доходак грађана (''Сл. гласник РС'', бр. 112/2015), која прописује осталим приходима, у смислу овог 

закона, сматрају се и други приходи физичког лица који нису опорезиви по другом основу у складу са 

овим законом, а нарочито награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима која нису 

запослена код исплатиоца, а које по својој природи чине доходак физичких лица у износу од 

12.000,00 динара годишње, остварене од једног исплатиоца.  

 

*Износ од 12.000,00 динара примењује се од 01.01.2016. до 31.01.2016. године. 

Од 01.02.2016. године у примени је усклађени динарски неопорезиви износ од 12.180,00 динара. 

Ови приходи се исказују коришћењем  ОВП 630, 631, 632 и 633. 
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За ОВП 601 

Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 20%. 

Стопа пореза 20%.  

Основица за доприносе  једнака је пореској основици. 

Плаћа се допринос за ПИО. 

 

За ОВП 602 

 

Пореска основица, нормирани трошкови, стопа пореза и основица доприноса као за ОВП 601.  

Плаћа се допринос за ПИО и допринос за ЗДР. 

 

За ОВП 603 

Пореска основица, нормирани трошкови и стопа пореза као за ОВП 601.  

Доприноси се не обрачунавају и не плаћају. 

Пример: 

 

Исплата накнаде за уговор о делу примаоцу прихода који је осигуран по другом основу и примаоцу 

прихода који није осигуран по другом основу: 

 

Бр. 

поља 

Назив поља Прималац прихода  

осигуран по другом основу 

Прималац прихода није 

осигуран по другом основу 

3.6 ШВП 1 01 601 00 0 1 05 602 00 0 

3.9 Бруто приход 30.000,00 45.000,00 

3.10 Основица за порез 24.000,00 36.000,00 

3.11 Порез 4.800,00 7.200,00 

3.12 Основица за доприносе 24.000,00 36.000,00 

3.13 ПИО 6.240,00 9.360,00 

3.14 Здравство 0,00 3.708,00 

3.15 Незапосленост 0,00 0,00 

3.16 Додатни ПИО 0,00 0,00 

 

 

ПП ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

05 

06 

604 00 0 Приходи по основу уговора о обављању привремених и повремених послова 

закључених преко ученичке, омладинске или студентске задруге са лицем до 

навршених 26 година живота ако је на школовању у установама средњег, вишег 

или високог образовања. 

    Тип исплатиоца прихода 1, 2, 3, 4, 6. 

 

За ОВП 604 

  

Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 20%. Порез се плаћа 

по стопи од 20%, а обрачунати порез се умањује за 40%.  

 

Основица доприноса је најнижа месечна основица доприноса, односно бруто уговорена 

накнада ако се остварује и ако је виша од најниже  месечне основице доприноса. Допринос за ПИО се 

обрачунава по стопи од 4%, а допринос за ЗДР по стопи од 2%. 

Лица до 26 година живота која су на школовању и која обављају привремене и повремене 

послове преко омладинске или студентске задруге  не сматрају се лицима која су обавезно осигурана 

у складу са чланом 17. став 1. тачка 14. Закона о здравственом осигурању (''Сл. гласник РС'', бр. 



24 

 

107/2005,...119/2012) и овим лицима обезбеђују се права из обавезног здравственог осигурања само у 

случају настанка повреде на раду или професионалне болести, у складу са чланом 28. Закона о 

здравственом осигурању уз уплату доприноса у складу са Законом 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. 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. 

 Код исплате прихода из ОВП 604 за период који је краћи од месец дана, исплатилац прихода 

је дужан да упише податке  у поље 3.7 – Број дана, 3.8 – Број сати и поље 3.8а – Фонд сати, јер се 

сразмерни износ најниже месечне основице утврђује сразмерно броју сати у пољу 3.8 у односу на 

фонд сати у пољу 3.8а. Исто важи и за ОВП 620, 621. 

  

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 36.000,00 

2 Нормирани трошкови 20% 7.200,00 

3 Опорезиви приход (ред. бр. 1 – ред. бр. 2) 28.800,00 

4 Порез 20% на опорезиви приход 5.760,00 

5 Умањење обрачунатог пореза за 40% 2.304,00 

6 Порез за уплату 3.456,00 

7 Основица доприноса 36.000,00 

8 Допринос за ПИОпо стопи од 4% 1.440,00 

9 Допринос за ЗДР по стопи од 2% 720,00 

 

У образац ППП –ПД се уносе следећи подаци: 

3.6 ШВП 1 05 604 00 0  

3.9 Бруто приход 36.000,00  

3.10 Основица за порез 28.800,00 бруто приход умањен за нормиране трошкове  

3.11 Порез 3.456,00 20% на основицу за порез, умањен за 40% 

(5.760,00 – 2.304,00) 

3.12 Основица за допринос 36.000,00  

3.13 допринос за ПИО 1.440,00 допринос за ПИО на накнаду по стопи од 4% 

3.14 допринос за здравство 720,00 допринос за ЗДР на накнаду по стопи од 2% 

 

 

 Приходи по основу допунског рада 

ПП ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

01,02 

03,04 

06,08 

09,10 

12,13 

605 00 0 Приходи по основу допунског рада. 

11 

06 

606 00 0 Приходи по основу допунског рада лица коме је решењем Фонда ПИО признато 

право на престанак плаћања доприноса јер су току године доприноси плаћени на 

износ процењене највише годишње основице доприноса. 

    Тип исплатиоца прихода 1, 2, 3, 4, 6. 
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ОВП 605 

 

Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 20%.  

Стопа пореза је 20%.  

Основица за доприносе једнака је пореској основици.  

Плаћа се допринос за ПИО, имајући у виду да су по дефиницији лица која остварују накнаду по 

основу уговора о допунском раду обавезно осигурана по основу запослења. 

 

ОВП 606 
 

Пореска основица, нормирани трошкови и стопа пореза као код ОВП 605. 

Доприноси се не обрачунавају и не плаћају. 

Пример: 

Исплаћује се накнада по уговору о допунском раду у бруто износу од 18.440,00 динара. 

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 ПИО по стопи од 26% 3.835,52 

 

У образац ППП –ПД се уносе следећи подаци: 

3.6 ШВП 1 01 605 00 0  

3.9 Бруто приход 18.440,00  

3.10 Основица за порез 14.752,00 бруто приход умањен за нормиране трошкове 

20%        (18.440,00 – 3.688,00) 

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 3.835,52 допринос за ПИО 26% 

 

Приходи по основу прикупљања и продаје секундарних сировина 

ПП ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

11 

06 

607 00 0 Приходи по основу прикупљања и продаје секундарних сировина уз признавање 

нормираних трошкова од 20%. 

    Тип исплатиоца прихода 1, 2, 3, 4, 6. 

 

За ОВП 607 

 Закључно са 31.12.2013. године за исплате прихода по основу прикупљања и продаје 

секундарних сировина плаћених у готовини* пореска основица је бруто приход умањен за 

нормиране трошкове од 20%. Стопа пореза је 20%, а обрачунати порез се умањује за 40%.  

  

 Од 01.01.2014. до 31.12.2015. за исплате прихода по основу прикупљања и продаје 

секундарних сировина плаћених у готовини* пореска основица је бруто приход умањен за 

нормиране трошкове од 20%. Стопа пореза је 20%. Обрачунати порез се не умањује. 

 

*Порез се није плаћао ако је накнада плаћена на текући рачун продавца. 
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 Од 01.01.2016. године за исплате прихода по основу прикупљања и продаје секундарних 

сировина плаћених у готовини и на текући рачун пореска основица је бруто приход умањен за 

нормиране трошкове од 20%. Стопа пореза је 20%, а обрачунати порез се умањује за 40%. 

Доприноси се не обрачунавају и не плаћају. 

Приходи по основу прикупљања и продаје шумских плодова и лековитог биља 

ПП ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

01,02 

03,06 

08,09 

10,12 

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, исплаћени закључно са 31. децембром 2013. 

године. 

05 

06 

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, исплаћени закључно са 31. децембром 2013. 

године. 

11 

06 

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 Фонда ПИО признато право на престанак плаћања доприноса, јер 

су у току године доприноси плаћени на износ процењене највише годишње 

основице доприноса, исплаћени закључно са 31. децембром 2013. године. 

    Тип исплатиоца прихода 1, 2, 3, 4, 6. 

 

НАПОМЕНА: 

 

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 

 

Од 08.05.2009. године осталим приходима сматрају се, између осталих, приходи по основу 

прикупљања и продаје шумских плодова и лековитог биља, ако нису опорезовани као приходи од 

самосталне делатности, односно као приходи од пољопривреде и шумарства у смислу овог закона. 

 

Одредбом чл. 85. ст. 1. тач. 9) Закона о порезу на доходак грађана (''Сл. гласник РС'', бр. 

24/01,...108/13), у примени од 01.01.2014. године, прописано је да се осталим приходима сматрају 

приходи по основу прикупљања и продаје секундарних сировина, 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. 

 

Дакле, од 01.01.2014. године прикупљање и продаја шумских плодова и лековитог биља брисани 

су из одредбе члана 85. ст. 1. тач 9) наведеног Закона. 

 

Одредбом чл. 85. став 1. тачка 16) Закона о порезу на доходак грађана (''Сл. гласник РС'', бр. 

24/01,...108/13), у примени од 01.01.2014. године, осталим приходима сматрају се сви други приходи 

који нису опорезовани по другом основу или нису изузети од опорезивања или ослобођени плаћања 

пореза по овом закону, 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 и корисници пољопривредне пензије. 
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Дакле, у категорију других прихода укључени су приходи по основу продаје пољопривредних и 

шумских производа, односно плодова и лековитог биља која су остварила физичка лица која нису у 

категорији лица која су ослобођена плаћања пореза на ове приходе (носиоци пољопривредног 

газдинства и др.), с тим што је порески третман  ових прихода био различит у односу на све друге 

приходе, јер: 

- за све друге приходе нормирани трошкови су 20% (ОВП 618, 619 и 629) 

- за приходе по основу продаје пољопривредних и шумских производа, односно плодова и 

лековитог биља која су остварила физичка лица која нису у категорији лица која су ослобођена 

плаћања пореза на ове приходе нормирани трошкови су износили 90%. (ОВП 625, 626 и 628) 

 

У Закону о порезу на доходак грађана (''Сл. гласник РС'', бр. 24/01,...112/15) прописано је да се осталим 

приходима сматрају и други приходи физичког лица, који нису опорезовани по другом основу у 

складу са овим законом, а нарочито: 

- приходи од продаје пољопривредних и шумских производа, односно плодова и лековитог биља, 

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 и корисници пољопривредне пензије  - члан 85. став 

1. тачка 14. и став 2. Закона (ОВП 625, 626 и 628); 

- сви други приходи који нису опорезовани по другом основу или нису изузети од опорезивања или 

ослобођени плаћања пореза по овом закону  -  члан 85. став 1. тачка 15. Закона (618, 619 и 629). 

 

У складу са наведеним законским одредбама код подношења пореске пријаве ППП-ПД користе се 

следеће ОВП: 

 

ОВП Приходи по основу: 

608, 609 и 610 прикупљања и продаје шумских плодова и лековитог биља, исплаћених 

закључно са 31. децембром 2013. године. 

618, 619 и 629 

 

 

Нормирани трошак 

20% 

сви други приходи, ОСИМ ПРИХОДА ОД ПРОДАЈЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ШУМСКИХ ПРОИЗВОДА, ОДНОСНО 

ПЛОДОВА И ЛЕКОВИТОГ БИЉА, ИСПЛАЋЕНИХ ОД 01. ЈАНУАРА 

2014. ГОДИНЕ,  физичким лицима која нису : 

-носиоци пољопривредног газдинства,   

-која доприносе за обавезно социјално осигурање плаћају по решењу у складу 

са законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање и 

- корисници пољопривредне пензије.  

625, 626 и 628 

 

 

 

 

Нормирани трошак 

90% 

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ШУМСКИХ 

ПРОИЗВОДА, ОДНОСНО ПЛОДОВА И ЛЕКОВИТОГ БИЉА, 

ИСПЛАЋЕНИХ ОД  1. ЈАНУАРА 2014. ГОДИНЕ физичким лицима која 

нису : 

-носиоци пољопривредног газдинства,   

-која доприносе за обавезно социјално осигурање плаћају по решењу у складу 

са законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање и 

- корисници пољопривредне пензије. 

НИСУ ОПОРЕЗИВИ приходи по основу продаје пољопривредних и шумских 

производа, односно плодова и лековитог биља која су остварила 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 и 

 - корисници пољопривредне пензије (чл.85. став 1. тач. 16. ЗПДГ у примени од 

01.01.2014. године и чл. 85. став 1. тач. 14.  и став 2. ЗПДГ у примени од 

01.01.2016.године). 
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За ОВП 608 

 

Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 20%.  

Стопа пореза је 20%, а обрачунати порез се умањује за 40%.  

Основица доприноса једнака је пореској основици, плаћа се допринос за ПИО. 

 

За ОВП 609 

 

Пореска основица, нормирани трошкови, стопа пореза, основица доприноса  исти као код ОВП 608. 

Плаћа се допринос за ПИО и допринос за ЗДР. 

 

За ОВП 610 

Пореска основица, нормирани трошкови, стопа пореза, основица доприноса  исти као код ОВП 608. 

Доприноси се не обрачунавају и не плаћају. 

 

Пример: 

Попуњавање ППП-ПД пре исплате прихода од сакупљања шумских плодова лицу које је осигурано 

по другом основу и лицу које није осигурано по другом основу уписују се следећи подаци: 

3.6 Шифра врсте прихода 1 01 608 00 0  1 05 609 00 0 

3.9 Бруто приход 30.000,00 49.000,00 

3.10 Основица за порез 24.000,00 39.200,00 

3.11 Порез 2.880,00 4.704,00 

3.12 Основица за допринос 24.000,00 39.200,00 

3.13 ПИО 6.240,00 10.192,00 

3.14 Здравство 0,00 4.037,60 

3.15 Незапосленост 0,00 0,00 

 

 

Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима 

ПП ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

11 

06 

611 00 0 Награде, новчане помоћи и друга давања  физичким лицима која нису запослена 

код исплатиоца и која се не дају за рад примаоцима прихода, исплаћене закључно 

са 31. децембром 2015. године, као и сви други приходи који нису опорезовани по 

другом основу или нису изузети од опорезивања или ослобођени плаћања пореза по 

овом закону, уз признавање нормираних трошкова од 20%, а за које није прописана 

обавеза плаћања доприноса законом којим регулише доприносе за обавезно 

социјално осигурање. 

    Тип исплатиоца прихода 1, 2, 3, 4, 6. 

 

За ОВП 611 

Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 20%.  

Стопа пореза 20%. 

Доприноси се не обрачунавају и не плаћају. 

ПП ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

11 

06 

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 
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радника;  

- стипендије и кредити 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; 

- отпремнине, односно новчане накнаде које послодавац исплаћује запосленом за 

чијим је радом престала потреба, у складу са законом којим се уређују 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; 

- новчане накнаде лицу коме престаје радни однос у процесу рационализације, 

реструктурирања и припреме за приватизацију у складу са актом Владе 

Републике Србије којим се утврђује програм за решавање вишка запослених, а за 

лица до 50 година живота изнад износа утврђеног тим програмом, исплаћене 

закључно са 31. децембром 2015. године; 

- отпремнина 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, која се 

исплаћује од 1. јануара 2016. године; 

уз признавање нормираних трошкова од 20%. 

2) Узимање из имовине и коришћење услуга привредног друштва од стране 

власника друштва за њихове приватне потребе, уз признавање нормираних 

трошкова од 20%, извршено од 30. маја 2013. године закључно са 31. децембром 

2015. године. 

    Тип исплатиоца прихода 1, 2, 3, 4, 6. 

 

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. 

 

Накнаде трошкова и других расхода лицима која нису запослена код исплатиоца 

ПП ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

01,03,  

04,06,  

08,09, 

10,12, 

13 

613 00 0 Накнаде трошкова и других расхода лицима која нису запослена код исплатиоца, 

утврђених у складу са чланом 85. став 1. тачка 12) Закона, као и накнаде 

трошкова по основу службених путовања, прописаних чланом 85. став 6. Закона 

изнад неопорезивог износа, уз признавање нормираних трошкова од 20%, када је 

прималац прихода осигуран по другом основу.  

05 

06 

614 00 0 Накнаде трошкова и других расхода лицима која нису запослена код исплатиоца, 

утврђених у складу са чланом 85. став 1. тачка 12) Закона, као и накнаде 

трошкова по основу службених путовања, прописаних чланом 85. став 6. Закона 

изнад неопорезивог износа, уз признавање нормираних трошкова од 20%, када 

прималац прихода није осигуран по другом основу. 

11 

06 

615 00 0 Накнаде трошкова и других расхода лицима која нису запослена код исплатиоца, 

утврђених у складу са чланом 85. став 1. тачка 12) Закона, као и накнаде 

трошкова по основу службених путовања, прописаних чланом 85. став 6. Закона 

изнад неопорезивог износа, уз признавање нормираних трошкова од 20%, када је 

примаоцу прихода решењем Фонда ПИО признато право на престанак плаћања 
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доприноса, јер су у току године  доприноси плаћени  на износ процењене 

највише годишње основице доприноса. 

    Тип исплатиоца прихода 1, 2, 3, 4, 6. 

 

За ОВП 613 

 

Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 20%.  

Стопа пореза 20%.  

Основица за доприносе једнака је пореској основици. 

Плаћа се допринос за ПИО. 

За ОВП 614 

 

Пореска основица, нормирани трошкови, стопа пореза и основица доприноса као за ОВП 613.  

Плаћа се допринос за ПИО и допринос за ЗДР. 

За ОВП 615 

 

Пореска основица, нормирани трошкови и стопа пореза као за ОВП 613.  

Доприноси се не обрачунавају и не плаћају. 

 

Примања запослених по основу учешћа у добити 

ПП ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

01,06, 

09,10, 

12,13 

616 00 0 Примања која, сагласно закону који уређује рад, оствари запослени по основу 

учешћа у добити оствареној у пословној години, уз признавање нормираних 

трошкова од 20%. 

    Тип исплатиоца прихода 1, 2, 3, 4, 6. 

 

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. 

 

Приходи од издавања непокретности у подзакуп 

ПП ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

11 

06 

617 00 0 Приходи које оствари физичко лице издавањем непокретности у подзакуп.  

    Тип исплатиоца прихода 1, 2, 3, 4, 6. 

 

За ОВП 617 

 

Опорезиви приход од непокретности који оствари обвезник закупац који непокретност издаје у 

подзакуп, чини разлика између закупнине коју остварује и закупнине коју плаћа закуподавцу. 

Доприноси се не обрачунавају и не плаћају. 
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Сви други приходи који нису опорезовани по другом основу  

ПП ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

01,02 

03,06 

08,09 

10,12 

618 00 0 Сви други приходи који нису опорезовани по другом основу или нису изузети од 

опорезивања или ослобођени плаћања пореза по Закону, уз признавање 

нормираних трошкова од 20%, када је прималац прихода осигуран по другом 

основу. 

05 

06 

619 00 0 Сви други приходи који нису опорезовани по другом основу или нису изузети од 

опорезивања или ослобођени плаћања пореза по Закону, уз признавање 

нормираних трошкова од 20%, када  прималац прихода није осигуран по другом 

основу. 

11 

06 

629 00 0 Сви други приходи који нису опорезовани по другом основу или нису изузети од 

опорезивања или ослобођени плаћања пореза по Закону, уз признавање 

нормираних трошкова од 20%, 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 прихода 1, 2, 3, 4, 6. 

Видети напомену иза ОВП 610 

За ОВП 618 

Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 20%.  

Стопа пореза је 20%. 

Основица за доприносе једнака је пореској основици. Плаћа се допринос за ПИО. 

 

За ОВП 619 

Пореска основица, нормирани трошкови, стопа пореза и основица доприноса као за ОВП 618.  

Плаћа се допринос за ПИО и допринос за ЗДР. 

 

За ОВП 629 

Пореска основица, нормирани трошкови, стопа пореза као за ОВП 618.  

Доприноси се не обрачунавају и не плаћају. 

 

Доприноси за случај инвалидности и телесног оштећења по основу повреде на раду и 

професионалне болести  

ПП ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

05 

06 

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. 

    Тип исплатиоца прихода 1, 2, 3, 4, 6 
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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%. 

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. 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. Код исплате прихода из ОВП 620 за период који је краћи 

од месец дана, исплатилац прихода је дужан да упише податке у поље 3.7 – Број дана, 3.8 – Број сати 

и поље 3.8а – Фонд сати, јер се сразмерни износ најниже месечне основице утврђује сразмерно броју 

сати у пољу 3.8 у односу на фонд сати у пољу 3.8а. Исто важи и за ОВП 604. 

 

Приходи по основу волонтерског рада 

ПП ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

05 

06 

621 00 0 
Приходи по основу волонтерског рада, остварени до 15. јула 2011. године. 

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

 

За ОВП 621 

 

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%. 

 

 

Приходи лица на стручном оспособљавању и усавршавању 

ПП ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

05 

06 

622 00 0 Уговорена накнада која је виша од најниже месечне основице доприноса важеће 

у моменту исплате накнаде, а коју остварује лице на стручном оспособљавању и 

усавршавању у складу са Законом о раду. 

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

 

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 10,3% у 

складу са чланом 17. Закона о здравственом осигурању. 
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Накнада за рад хранитеља  

ПП ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

01,02  

03,04  

06,08 

09,10 

12,13 

623 00 0 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање на накнаду за рад хранитеља 

који је осигуран по другом основу. 

05 

06 

624 00 0 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање и допринос за здравствона 

накнаду хранитења који није осигуран по другом основу. 

    Тип исплатиоца прихода  2 

 

За ОВП 623 

Порез се не плаћа.  

Основица доприноса је накнада на коју се обрачунава и плаћа допринос за ПИО. 

 

За ОВП 624  

Порез се не плаћа.  

Основица доприноса је накнада на коју се обрачунава и плаћа допринос за ПИО и ЗДР. 

 

 

Приходи од продаје пољопривредних и шумских производа 

ПП ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

01 

02 

03 

06 

08 

09 

10 

12 

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, 

уз признавање нормираних трошкова од 90%, исплаћени од 1. јануара 2014. године.    

05 

06 

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, 

уз признавање нормираних трошкова од 90%, исплаћени од 1. јануара 2014. године.   

11 

06 

628 00 0 Приходи од продаје пољопривредних и шумских производа, односно плодова и 

лековитог биља, која остваре физичка лица 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, 

уз признавање нормираних трошкова од 90%,  када је примаоцу прихода решењем 
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Фонда ПИО признато право на престанак плаћања доприноса, јер су у току 

године доприноси плаћени на износ процењене највише годишње основице 

доприноса, исплаћени од 1. јануара 2014. године.   

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

 

Видети напомену иза ОВП 610. 

За ОВП 625 

Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 90%.  

Стопа пореза је 20%. 

Основица за доприносе једнака је пореској основици. 

Плаћа се допринос за ПИО. 

 

За ОВП 626 

Пореска основица, нормирани трошкови,  стопа пореза и основица доприноса су као за ОВП 618.  

Плаћа се допринос за ПИО и допринос за ЗДР. 

 

За ОВП 628 

Пореска основица, нормирани трошкови,  стопа пореза као за ОВП 618.  

Доприноси се не обрачунавају и не плаћају. 

 

Накнада за време незапослености 

ПП ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

05 

06 

627 00 0 Накнада за време незапослености и друге врсте накнада које у оквиру програма 

и мера активне политике запошљавања, плаћа Национална служба за 

запошљавање у складу са законом којим се уређује запошљавање и осигурање 

за случај незапослености. 

    Тип исплатиоца прихода 2 

 

За ОВП 627  

Код исплате накнаде за време незапослености не плаћа се порез  (чл. 9. ст. 1. тач. 4. Закона о порезу 

на доходак грађана). Прималац прихода лице које није осигурано по другом основу. 

Основица доприноса  за осигуранике који остварују новчану накнаду из средстава организације 

надлежне за запошљавање, у складу са законом, је износ новчане накнаде, у коме су садржани 

доприноси за ПИО и здравство. Не примењује се најнижа месечна основице доприноса. 

Плаћа се допринос за ПИО и ЗДР. 

 

 

Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима који нису запослени код исплатиоца 

исплаћене од 1. јануара 2016. године 

ПП ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

01 

02 

03 

630 00 0 Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима који нису запослени 

код исплатиоца и која по својој природи чине доходак физичких лица, преко 

законом прописаног неопорезивог износа  на годишњем нивоу од једног 



35 

 

04 

08 

09 

10 

12 

13  

исплатиоца, без права на признавање нормираних трошкова, када је прималац 

прихода осигуран по другом основу, исплаћене од 1. јануара 2016. године.   

05 

06 

631 00 0 Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима који нису запослени 

код исплатиоца и која по својој природи чине доходак физичких лица, преко 

законом прописаног неопорезивог износа  на годишњем нивоу од једног 

исплатиоца, без права на признавање нормираних трошкова, када прималац 

прихода није осигуран по другом основу, исплаћене од 1. јануара 2016. године.   

11 

06 

632 00 0 Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима који нису запослени 

код исплатиоца и која по својој природи чине доходак физичких лица, преко 

законом прописаног неопорезивог износа  на годишњем нивоу од једног 

исплатиоца, без права на признавање нормираних трошкова,  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, исплаћене од 1. јануара 2016. године.   

11 

06 

633 00 0 Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима који нису запослени 

код исплатиоца и која по својој природи чине доходак физичких лица, преко 

законом прописаног неопорезивог износа  на годишњем нивоу од једног 

исплатиоца, без права на признавање нормираних трошкова,  а за које није 

прописана обавеза плаћања доприноса законом који регулише доприносе за 

обавезно социјално осигурање, исплаћене од 1. јануара 2016. године.   

    Тип исплатиоца прихода 1, 2, 3, 4, 6. 

 

За ОВП 630 

 

Опорезиви приход  је разлика између оствареног прихода и неопорезивог износа оствареног од 

једног исплатиоца годишње. Стопа пореза је 20%. 

 

Неопорезиви износ на годишњем нивоу остварен од једног исплатиоца 

 

од 01.01.2016. до 31.01.2016. 12.000,00  динара годишње 

од 01.02.2016. 12.180,00 динара годишње 

 

Основица за доприносе једнака је пореској основици. 

Плаћа се допринос за ПИО. 

 

За ОВП 631 

 

Опорезиви приход, неопорезиви износ, стопа пореза исти као за ОВП 630. 

Плаћа се допринос за ПИО и допринос за ЗДР. 

 

За ОВП 632 

 

Опорезиви приход, неопорезиви износ, стопа пореза исти као за ОВП 630. 

Доприноси се не обрачунавају и не плаћају. 
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За ОВП 633 

 

Опорезиви приход, неопорезиви износ, стопа пореза исти као за ОВП 630. 

Доприноси се не обрачунавају и не плаћају. 

 

ПП ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 

 999 00 0 Приходи ван радног односа на које се обавезе обрачунавају по посебним 

правилима. 

    Тип исплатиоца прихода 1,  2,  3,  4,  5, 6,  7 

 

За ОВП  999 

 

Може се користити само ако се ради о приходу за који не постоји одговарајућа ОВП или се обавеза на те 

приходе обрачунава 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.  

Порески обвезник – исплатилац прихода може користити ОВП 999 само уколико исплаћује приход 

који није обухваћен Каталогом врсте прихода, који чини саставни део Правилника, или ако је 

Пореска управа кроз своје интерне акте или обавештења за пореске обвезнике  определила одређени 

приход који се у ППП-ПД исказује кроз ОВП 999. 

 

 

Број: 000-431-00-00258/2016 од 22.04.2016. године 

 

ПОРЕСКА УПРАВА 


