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За све информације у надлежности Пореске 
управе можете се обратити  Контакт центру на 

бројеве телефона 

0700-700-007 
И 

011-33-10-111 

или путем електронске поште 
попуњавањем обрасца на сајту 

Пореске управе у делу Контакт центар/
Поставите питање.

Уколико желите да се консултујете у вези 
са вашим пореским правима и обавезама, 

посетите један од шалтера „ВАШ ПОРЕЗНИК“ у 
филијалама Пореске управе. 

Све обрасце пореских пријава, све пореске 
прописе и документа, можете пронаћи на 

интернет адреси Пореске управе 

www.purs.gov.rs ЈУН 2018.



Ко је порески обвезник?

Уколико остварујете зараду или друге приходе код дипло-

матског или конзуларног представништва стране државе, 

односно међународне организације или код представника 

или службеника таквог представништва, односно органи-

зације, за које исплатилац прихода није извршио обрачун 

и уплату пореза и доприноса за обавезно социјално осигу-

рање, имате обавезу утврђивања и плаћања пореза само-

опорезивањем и дужни сте да сами обрачунате и уплатите 

порез и припадајуће доприносе на те приходе и поднесете 

пореску пријаву ПП ОПО. 

Порески обвезник је физичко лице резидент Републике Ср-

бије који остварује зараду или друге приходе од горе наве-

дених представништава или организација.

Резидент Републике јесте физичко лице које: 

1. на територији Републике има пребивалиште или цен-

тар пословних и животних   интереса, или 

2. на територији Републике, непрекидно или са прекиди-

ма, борави 183 или више дана у периоду од 12 месеци 

који почиње или се завршава у односној пореској годи-

ни.

У случају када вам је исплаћена зарада, основицу за обра-

чун пореза на зараде чини исплаћена, односно остварена 

зарада, умањена за месечни неопорезиви износ (неопо-

резив износ зараде усклађује се годишњим индексом пот-

рошачких цена и објављује у „Службеном гласнику РС“) на 

који се обрачунава и плаћа порез на зараду. Пореска стопа 

износи 10%.

Основица за обрачун доприноса за обавезно социјално 

осигурање је такође зарада коју сте примили. 

Доприносе сте дужни да сами обрачунате и уплатите по 

следећим стопама:

1. за обавезно пензијско и инвалидско осигурање - 26%,

2. за обавезно здравствено осигурање - 10,3%,

3. за осигурање за случај незапослености - 1,5%.

* Уколико сте резидент Републике Србије и радно сте анга-

жовани у Организацији уједињених нација  и њеним спе-

цијализованим агенцијама, на исплаћену зараду не плаћате 

порез на зараде.

* Када остварујете другу врсту прихода код дипломатског 

или конзуларног представништва стране државе, односно 

међународне  организације или код представника и служ-

беника таквог представништва, односно организације, и 

ако порез и доприносе не обрачуна и не уплати ваш испла-

тилац прихода, дужни сте да обрачунате порез на основицу 

коју чини бруто приход који сте примили, умањен за износ 

трошкова прописаних законом о порезу на доходак грађа-

на. Пореска стопа износи 20%. Основица за обрачун допри-

носа је пореска основица. 

Доприносе сте дужни сами да обрачунате и уплатите по 

следећим стопама:

1. Уколико сте  запослени и осигурани по другом основу,

• дужни сте да обрачунате и платите само допринос за 

ПИО, по стопи од 26%

2. Ако нисте осигурани ни по једном основу:

• дужни сте да обрачунате и платите допринос за ПИО 

по стопи од 26% и

• допринос за здравствено осигурање, по стопи од 

10,3%.

Подношење пореске пријаве

Пореска пријава ПП ОПО се подноси у року од 30 дана од 

дана остваривања прихода, у електронском облику преко 

портала еПорези, у ком случају је неопходно да имате 

електронски сертификат.

За подношење пријаве можете користити и интернет кио-

ске који постоје у филијалама Пореске управе.

Такође, пореску пријаву можете поднети и у писаном 

облику, непосредно или путем поште. Уколико пореску 

пријаву ПП ОПО подносите електронским путем, дос-

тавља вам се обавештење о успешном подношењу порес-

ке пријаве у ком је уписан број који је додељен пореској 

пријави, као и БОП - број одобрења за плаћање који упи-

сујете у налогу за уплату.

Уколико пореску пријаву ПП ОПО подносите непосредно 

на шалтеру филијале Пореске управе, унос података из 

предате пријаве у информациони систем Пореске управе, 

у вашем присуству врши овлашћени службеник Пореске 

управе, и даје вам обавештење  о додељеном броју по-

реској пријави, као и БОП - број одобрења за плаћање.

Уколико пореску пријаву ПП ОПО подносите путем поште, 

обавештење о додељеном броју пореској пријави, као и 

БОП - број одобрења за плаћање, Пореска управа ће доста-

вити путем поште на адресу назначену у пореској пријави. 
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