
 
 
 
На основу члана 38. став 2. Закона пореском поступку и пореској администрацији 

(«Службени гласник РС», бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003 и 70/2003),  
Министар финансија и економије доноси  

 
 

П Р А В И Л Н И К  
О ОБРАСЦИМА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА 

ПРИХОДЕ ГРАЂАНА 
 
 
 

Члан 1. 
 

Овим правилником прописују  се обрасци пореских пријава за утврђивање: 
1) пореза на приходе од самосталне делатности;  
2) пореза на приходе од непокретности;  
3) пореза на капиталне добитке;  
4) пореза на приходе од давања у закуп покретних ствари и на друге приходе на 

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

 
Члан 2. 

 
Обвезник пореза на приходе од самосталне делатности подноси пореску пријаву на 

Обрасцу ППДГ-1 - Пореска пријава за аконтационо - коначно утврђивање пореза на 
приходе од самосталне делатности за период од  ____ до ____ године.(погледајте образац).  

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

 
Члан 3. 

 
Обвезник пореза на приходе од непокретности подноси пореску пријаву за 

утврђивање пореза на приходе од непокретности на Обрасцу ППДГ-2 - Пореска пријава за 
утврђивање пореза на приходе од непокретности за ____ годину.(погледајте образац)  

Образац из става 1. овог члана садржи податке: 
1) о пореском обвезнику; 
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2) о непокретности од које се остварују приходи и основу стицања прихода; 
3) о закупцу, односно подзакупцу; 
4) за утврђивање порезa. 

 
 

Члан 4. 
 

Обвезник пореза на капиталне добитке подноси пореску пријаву за утврђивање 
пореза на капиталне добитке на Обрасцу ППДГ-3 - Пореска пријава за утврђивање пореза 
на капиталне добитке за ____ годину.(погледајте образац)  

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

 
Члан 5. 

 
Обвезник пореза на остале приходе на које се порез не плаћа по одбитку, подноси 

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

Образац из става 1. овог члана садржи податке:  
1) о пореском обвезнику; 
2) о покретним стварима од којих се остварује приход и основу стицања прихода; 
3) о закупцу;  
4) о оствареним другим приходима на које се порез не плаћа по одбитку; 
5) за утврђивање пореза.  

 
Члан 6. 

 
Обвезник годишњег пореза на доходак грађана подноси пореску пријаву за 

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

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

Члан 7. 
 

            Обрасци ППДГ-1, ППДГ-2, ППДГ-3, ППДГ-4 и ППДГ-5 одштампани су уз овај 
правилник и чине његов саставни део. 
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Члан 8. 
 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о облику и 
садржини пореске пријаве за утврђивање пореза на приходе грађана ("Службени гласник 
РС", бр. 39/2001 и 46/2001).  
 

Члан 9. 
 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику Републике Србије".  
 
 
 
 

Број 110-00-23/2004-04 
У Београду, 21. јануара  2004.године 

 

 М И Н И С Т А Р 
 

Божидар Ђелић 
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