
      Образац ПП ОПО 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 
ПОРЕСКА УПРАВА 

Организациона јединица 
 _________________________ 

Име и презиме подносиоца пријаве - пореског обвезника 
_______________________________________________________________ 
Пребивалиште/боравиште (адреса и општина) 
_______________________________________________________________ 
ЈМБГ ____________________________ 
Број телефона _____________________ 

 

Потврда о пријему: 

ПОРЕСКА ПРИЈАВА  
О ОБРАЧУНАТОМ И ПЛАЋЕНОМ ПОРЕЗУ ПО ОДБИТКУ И ПРИПАДАЈУЋИМ 

ДОПРИНОСИМА НА ЗАРАДУ/ДРУГУ ВРСТУ ПРИХОДА ОД СТРАНЕ 
ФИЗИЧКОГ ЛИЦА КАО ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА  

за приход примљен ____________ 200_. године 
Врста оствареног прихода: (заокружити само један од понуђених редних бројева) 

1.  зарада и друга примања по основу запослења 4.  приходи од непокретности 

2. приходи од ауторских и сродних права и права  5.  приходи од давања у закуп покретних ствари 

  индустријске својине 6.  приходи од игара на срећу 

3. приходи од капитала: 7.  приходи од осигурања лица 

3.1. камата 8.  приходи спортиста и спортских стручњака 

3.2. дивиденде и удели у добити 9.  други приходи 
  

Подносилац пријаве - порески обвезник је осигураник на 
ПИО: (заокружити само један од понуђених редних бројева) 
1.  запослени 
2.  самостална делатност (укључујући и незапослене) 
3.  пољопривредник 

 

Приход је исплаћен:  
(заокружити само један од понуђених редних бројева) 
1.  исплатом на рачун у банци (назив банке и број рачуна) 
__________________________________________________ 
2.  исплатом у готовом новцу 
3.  у другом облику  

  
    Уносе се цели бројеви, без децимала

Ред. 
бр. ОПИС Износ Уплатни рачун јавних 

прихода 

1 2 3 4 

1. Остварени приход     

2. Износ прихода изузет/ослобођен од плаћања пореза (законски основ 
____________________________)     

3. Остварени приход који се опорезује (1. - 2)     

4. Трошкови:     

4.1. нормирани трошкови (3. х ____%)     

4.2. стварни трошкови     

5. Опорезиви приход - пореска основица (3. - 4)     

6. Обрачунати порез на доходак грађана (5. х ____ %)     

7. Порез на доходак грађана плаћен у другој држави чланици или другој 
држави   

8. Уплаћен порез на доходак грађана (6. - 7)     

9. Основица доприноса за обавезно социјално осигурање     

10. Обрачунати и плаћени доприноси (из оствареног прихода)     

10.1. допринос за ПИО     

10.2. допринос за здравствено осигурање     

10.3. допринос за осигурање за случај незапослености     

  
У _________________, дана ___________ 200 _. године 

Под кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујем да су подаци у овој пријави 
потпуно тачни:  

Подносилац пријаве - порески обвезник 
______________________________________ 

Пореску пријаву у Пореској управи 
контролисали:  

1. ______________________ 
2. ______________________ 




