
 На основу члана  38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03 и 55/04) и 
члана 63. став 4. Закона о порезу на добит предузећа ("Службени гласник РС", бр. 
25/01, 80/02, 43/03 и 84/04), 
 
 Министар финансија доноси 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ ПОРЕСКЕ 
ПРИЈАВЕ ЗА ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА 

 
 

Члан 1. 
 

 У Правилнику о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит 
предузећа ("Службени гласник РС", број 139/04), у члану 3. став 1. тачка 2) тачка 
и запета на крају замењују се тачком. 
 Тачка 3) брише се. 
 

Члан 2. 
 

 У члану 4. после речи: "систем" додају се речи: " и друго правно лице које 
примењује контни оквир за предузећа, задруге и предузетнике". 
 

Члан 3. 
 

 У члану 6. део 3. после речи: "трезора" додају се запета и речи: "односно 
број рачуна у банци". 
 Део 4. мења се и гласи: 
 "Део 4. - подаци о пореској основици и обрачунатом порезу - уносе се 
подаци из Обрасца ПБН (у даљем тексту: Образац ПБН), односно Обрасца ПБН 1, 
који су прописани Правилником о садржају пореског биланса за друга правна 
лица (недобитне организације) - обвезнике пореза на добит предузећа ("Службени 
гласник РС", број     /05), и то: 
 1) под редним бројем 4.1. - податак о укупним приходима оствареним на 
тржишту, при чему обвезник који примењује контни план за буџетски систем 
уноси укупне приходе увећане за износ примања од продаје нефинансијске 
имовине у залихама  - редни број 19. Обрасца ПБН; 
 2) под редним бројем 4.2. - податак о укупним расходима везаним за 
приходе остварене на тржишту, при чему обвезник који примењује контни план за 
буџетски систем уноси укупне расходе увећане за покриће утрошених средстава 
за набавку нефинансијске имовине - редни број 20. Обрасца ПБН; 
 3) под редним бројем 4.3. - податак о вишку прихода над расходима 
(пореска основица); 
 4) под редним бројем 4.5. - обрачунати порез (износ са редног броја 4.3. 
помножен стопом са редног броја 4.4).". 
 
 



Члан 4. 
 

 Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
"Службеном гласнику Републике Србије". 
 
 
 
04 Број: 110-00-89/05 
У Београду, 24. фебруарa 2005. године 
 
 
  МИНИСТАР, 
   
  Млађан Динкић 
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