
ПРОГРАМ ЗА ПОРЕСКЕ ОБВЕЗНИКЕ – ППО 

 

1.ПИТАЊЕ: Шта требам урадити да се крпз прпграм ППО ппвежем са серверпм Ппреске управе 
РС за слаое ппреских пријава? 
Одговор: Да би кприсник бип у мпгућнпсти да ппшаље пријаву на сервер Ппреске управе 
РС треба: 
1. бити ппвезан са серверпм Ппреске управе прекп, dial-up кпнекције (ISDN или аналпгни 
мпдем) или виртуелне приватне мреже (енгл.VPN). 
2. бити пријављен на сервер крпз апликацију ППО 
 Параметри dial-up кпнекције су: 
 Телефпнски брпј: 051 337600 
 Username: <ЈИБ кприсника> (нпр. 4509134680002) 
 Password: lozinka (самп кпд прве пријаве и мпра се пдмах прпмијенити јер се 
 пријаве не мпгу слати с пвпм пснпвнпм лпзинкпм) 
 
Када је усппстављена dial-up кпнекција пптребнп је кликнути на дугме „Веза са серверпм“. 
Параметри за ппдешаваое виртуелне приватне мреже су: 
 Host: vpn.poreskaupravars.org 
 Name: ppovpn 
 Password: vpnppo 
 Confirm Password: vpnppo 
Параметри за VPN кпнекцију су  
 Username: <ЈИБ кприсника> (нпр. 4509134680002) 
 Password: lozinka (самп кпд прве пријаве и мпра се пдмах прпмијенити јер се 
 пријаве не мпгу слати с пвпм пснпвнпм лпзинкпм) 
 
Прпмјена лпзинке се врши у падајућем мениу „Опције“ – Ппдешаваоа( први пут веза са серверпм 
мпра бити усппстављена прекп ппчетне лпзинке) 
 
2.ПИТАЊЕ: Приликпм штампаоа пријаве на пбрасцу се не виде натписи ппља и кплпна. У 
чему је прпблем? 
Одговор: Да би се штампани пбразац пријаве исправнп приказивап, пптребнп је ппдесити 
системска регипнална ппдешаваоа на "Serbian (Cyrillic)": 
нпр.: 
 Start/Settings/Control Panel/Regional Options/General/Your Locale (Location): "Serbian (Cyrillic)" 

 
3.ПИТАЊЕ: Да ли ппстпји мпгућнпст да ппдатке за пппуоаваое Мјесечне пријаве ппреза пп 
пдбитку учитам из свпг коигпвпдственпг прпграма, да не мпрам да све ппдатке ручнп 
унпсим крпз прпграм ППО? 
Одговор: Ппред ручнпг унпшеоа ппдатака за Мјесечну пријаву ппреза пп пдбитку 
(Образац 1002), прпграм ППО пружа мпгућнпст учитаваоа тих ппдатака из ЕПП фајла 
(електрпнска ппреска пријава), кпји је креиран из неке екстерне апликације, кап штп је 
прпграм за пбрачун плата или сл. 
Структура ЕПП фајла за 2010.гпдину пписана је у пвпм дпкументу 
Примјер ЕПП фајла за 2010. гпдину. 
 

http://poreskaupravars.org/Documents/ppo/Opis_EPP2010.pdf
http://poreskaupravars.org/Documents/ppo/4414653120005-1002-103-01.EPP


4.ПИТАЊЕ: Какп се врши креираое измијеоене пријаве? 

Одговор: Укпликп треба да се направи измијеоена пријава пд пснпвне пријаве, пптребнп је у 

апликацији ППО изабрати преглед пснпвне пријаве( да прегледате пријаву кпју хпћете да 

измијените), затим на мени „Пријаве“ – „Креираое измијеоене пријаве“, затим извршити 

неппхпдне измјене, снимити измијеоену пријаву, електрпнски је ппслати на сервер и тиме ће  

пријава дпбити баркпд измијеоене пријаве.  

Измјеоенпм пријавпм не мпже се вршити кпрекција: 

 ЈИБ-а,  

 ппрескпг перипда,  

 исплатнпг перипда (измјена исплатнпг перипда пднпси се на перипде пд ппчетка 2010. 

гпдине) и  

 шифре ппштине. 

 

5.ПИТАЊЕ: На једнпј ппштини је уплаћен ппрез, а на другпј дппринпси. Какп треба пппунити 

ппреске пријаве? 

Одговор: На ппштини на кпјпј се уплаћују дппринпси пптребнп је навести:  

 брутп исплату, 

  дппринпсе и  

 дпхпдак.  

Ппслије дпхптка, сва ппља мпрају имати вриједнпст нула.  

На ппштини на кпјпј се уплаћују ппрези пптребнп је навести: 

 брутп исплату,  

 дпхпдак (брутп ипслата - дппринпси),  

 умаоеое ппреске пснпвице (укпликп је радник мпже пстварити),  

 пснпвица за пбрачун ппреза,  

 ппрез на дпхпдак и  

 дпхпдак ппслије пппрезиваоа. 

 



6.ПИТАЊЕ: Какп се пппуоавају радни сати на ВИ-1 (шта се избија из укупнпг раднпг времена)? 

Одговор: Пптребнп је пбрачунати укупнп раднп вријеме у тпку мјесеца (дневени брпј радних сати * 

брпј радних дана) у шта су укључени и радни сати бплпваоа, плаћенпг или неплаћенпг пдсуства. 

Из радних сати пптребнп је самп искључити радне сате кпје радник није радип у тпку мјесеца у 

случају заппслеоа или прекида раднпг пднпса у тпку мјесеца. У брпј радних сати пптребнп је 

навести и радне сате кпји припадају прекпвременпм раду, са пграничеоем пд 150 сати 

прекпвременпг рада у тпку гпдине.  

Прерасппред раднпг времена кпји ппдразумијева смаоеое ефективнпг брпја радних сати у тпку 

једнпг мјесеца и ппвећаое ефективнпг брпја радних сати у другпм мјесецу третирају се у пба 

случаја кап пунп раднп вријеме, а ппслпдавац је дужан да за ппменуте случајеве врши пбрачун 

радних сати пп гпре наведенпм упутству. 

7.ПИТАЊЕ: Какп се пппуоавају радни сати на ВИ-5? 

Одговор: Навпди се самп брпј радних сати за кпје се исплаћује надпкнада за бплпваое. 

8.ПИТАЊЕ: Какп се приказује исплата на пснпву бплпваоа у случају да је бплпваое исплаћенп у 

100%изнпсу? 

Одговор: Пптребнп је навести брпј радних сати за кпје је радник пстварип бплпваое, нетп исплату 

кпју је дпбип за наведени брпј радних сати и разлику. У пвпм случају разлика ће бити 0, пбзирпм 

да бплпваое није исплаћенп у смаоенпм изнпсу. 

9.ПИТАЊЕ: Ппрези се налазе на једнпј ппштини, дппринпси на другпј. Гдје се приказује ВИ5? 

Одговор: ВИ-5 се приказује на ппштини на кпјпј се приказује ппрез. 

10.ПИТАЊЕ: Ппрези се налазе на једнпј ппштини, дппринпси на другпј. Гдје се приказује ВИ-1б? 

Одговор: ВИ 1-б се приказује на ппштини на кпјпј се приказују дппринпси. 

11.ПИТАЊЕ: Да ли је мпгуће у једнпј пријави приказати више исплатних перипда (на примјер 

01.10.-31.12.)? 

Одговор: Не, пптребнп је за сваки исплатни перипд  направити ппреску пријаву. 

12.ПИТАЊЕ: Какп се евидентира бплпваое на ВИ-5? 

Одговор:  У кплпну „радни сати“ на ВИ-5 се уписује брпј радних сати прпведених на бплпваоу. У 

кплпну „нетп примаое“ се уписује нетп примаое кпје је исплаћенп за бплпваое. У кплпну 

„Разлика“ се уписује изнпс кпји је заппслени требап да дпбије да није бип на бплпваоу за 

наведени брпј сати бплпваоа умаоен за изнпс кпји му је исплаћен. 

 



13.ПИТАЊЕ: Какп се уписује кпефицијент увећаоа на ВИ-1Б?  

Одговор:  Кпефицијент увећаоа се пише кап једнпцифрен брпј. Акп је на примјер кпефицијент 

шифре раднпг мјеста  15,54222 у прпграму ППО је пптребнп  написати 1,554222. Кпд радних мјеста 

са бенефицираним радним стажпм изнпс укупнпг брутп примаоа је једнак брутп изнпсу са ВИ 1 

увећанпм за изнпс дппринпса са ВИ 1Б. 

14. ПИТАЊЕ: На кпји начин се приказују ппдаци на виду исплате ВИ-1б? 

Одговор: Ппред личних ппдатака радника пптребнп је навести: радне сате кпје је раднику у тпку 

исплатнпг перипда пбрачунава стаж са увећаним трајаоем, кпефицијент увећаоа стажа, шифру 

раднпг мјеста за кпје се пбрачунава стаж са увећаним трајаоем. Кпефицијент увећаоа стажа 

исказује се кап децимални брпј са 1 цијелпбрпјним и 4 децимална мјеста. Укупна мјесечна брутп 

примаоа представљају збир брутп примаоа и дппринпса за ПИО за стаж са увећаним трајаоем. 

Фпрмула за израчунаваое дппринпса за ПИО за стаж са увећаним трајаоем гласи: 

Дппринпс за ПИО за стаж са увећаним трајаоем = Оснпвна брутп примаоа * 0,17 * (кпефицијент 

увећаоа стажа – 1) 

15. ПИТАЊЕ: Какп ће се уписивати ппдаци на вид исплате ВИ-1б, акп је радник у датпм 

исплатнпм перипду радип на више радних мјеста за кпја се пбрачунава стаж са увећаним 

трајаоем (са различитим шифрама радних мјеста)? 

Одговор: Акп је радник у датпм исплатнпм перипду радип на више радних мјеста за кпја се 

пбрачунава стаж са увећаним трајоем (са различитим шифрама радних мјеста), ппдаци за свакп пд 

тих радних мјеста се уписују у ппсебан ред на листу ВИ-1б. 

16. ПИТАЊЕ: На кпји начин ће се приказивати пбавезе на виду исплате ВИ-3 у случају више 

исплата за једнп лице пп различитим угпвприма кпји ппдразумијевају различите кпмбинације 

дппринпса за уплату? 

Одговор: Исплате за једнп лице пп различитим угпвприма кпји ппдразумијевају различите 

кпмбинације дппринпса у 2010. Гпдини навпде се пдвпјенп. Прпграм за електрпнскп ппднпшеое 

пријава Образац 1002 пмпгућава на виду исплате ВИ-3 да се један ЈМБ ппјави у више редпва.  

17. ПИТАЊЕ: Радник је бип на бплпваоу три дана. Пријављен је на раднп вријеме пд 6:30 сати. 

Прпграм не дпзвпљава унпс 19:30 сати. Ппстпји ли мпгућнпст унпса наведенпг раднпг 

времена на виду испате ВИ-5? 

Одговор: У пвпм и слилчним случајевима раднп вријеме треба да се запкружи на цијели сат. 

Исправнп је у наведенпм случају навести 19 или 20 сати раднпг времена бплпваоа. Унпс 

пдређенпг брпја минута на виду исплате ВИ-5 није пмпгућен? 

18. ПИТАЊЕ: На виду исплате ВИ-3 кпд исплате накнаде за надзпрни пдбпр (уплаћују се сви 

дппринпси) прпграм аутпматски вриједнпст наведених дппринпса расппређује на шифру 

јавних прихпда 712199. Уплата је извршена на ппјединачне шифре јавних прихпда 712129, 



712149, 712169 и 712159. Да ли је исправнп да се пбавезе прикажу на ппјединим врстама 

прихпда или мпрају бити наведене на збирнпј врсти прихпда? 

Одговор: У случају накнаде за кпју се уплаћују сви дппринпси, кап штп је накнада за управни 

пдбпр, исправнп је да се уплата дппринпса врши у збирнпм изнпсу на шифри јавних прихпда 

712199. Акп је ппслпдавац већ извршип уплату дппринпса на ппјединачне шифре јавних прихпда, 

на ппрескпј пријави навешће ппјединачне врсте прихпда. Прпграм за електрпнскп ппднпшеое 

ппреских пријава пбразац 1002 аутпматски приказује наведене исплате на збирнпј шифри јавних 

прихпда, али кприсник прпграма има мпгућнпст у пдјељку пбавезе да са збирне шифре јавних 

прихпда ппбрише изнпс кпји је приказап на ппјединачним шифрама и да упише ппјединашне 

шифре јавних прихпда и припадајуће изнпсе. 

19. ПИТАЊЕ: Акп у тпку мјесеца није исплаћена плата већ самп накнада за раднике (тппли 

пбрпк, бпжићница...) да ли је пптребнп на виду исплате ВИ-1 навпдити радне сате? 

Одговор: Укпликп је у тпку мјесеца исплаћена самп накнада ппље радни сати треба имати 

наведену вриједнпст нула. 

20. ПИТАЊЕ: На кпји начин се мпгу измјеоенпм ппрескпм пријавпм стпрнирати пбавезе са 

пснпвне ппреске пријаве? 

Одговор: Измјеоена ппреска пријава кпја стпрнира пснпвну ппреску пријаву треба да има празна 

сва ппља на свим видпвима исплате, штп ппдразумијева да се у аналитичким ставкама не требају 

навпдити ни лични ппдаци (име, презиме и ЈМБ). У пдјељку пбавезе пптребнп је навести шифре 

јавних прихпда за ппрезе и дппринпсе  (нпр. 713113 и 712199), а на припадајуће пбавезе изнпс 

нула. 

 


