
 
П Р А В И Л Н И К  

О ОБРАСЦИМА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ  
      ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ  

 
(«Службени гласник РС», број 139/2004, 63/07 и 09/09)  

 
Члан 1.  

Овим правилником прописују се обрасци пореских пријава за утврђивање:  
1) пореза на имовину, за правна лица и физичка лица која остварују приходе од 

самосталне делатности која воде пословне књиге у складу са прописима којима се уређује 
рачуноводство, као  и  физичка лица која остварују приходе од самосталне делатности и 
воде пословне књиге по систему простог књиговодства, у складу са прописима којима се 
уређује порез на доходак грађана осим лица која порез на приходе од самосталне 
делатности плаћају на паушално утврђен приход - за имовину која им служи за обављање 
делатности (у даљем тексту: предузетници који воде пословне књиге);  

2) пореза на имовину за предузетнике који воде пословне књиге - за имовину која 
им не служи за обављање делатности, за предузетнике који порез на приходе од 
самосталне делатности плаћају на паушално утврђен приход ( у даљем тексту: паушално 
опорезовани предузетници) и за физичка лица;  

3) пореза на наслеђе и поклон;  
4) пореза на пренос апсолутних права.  

 
Члан 2.  

Правна лица и предузетници које воде пословне књиге - за имовину која им служи 
за обављање делатности, за утврђивање пореза на имовину подносе пореску пријаву на 
Обрасцу ППИ-1 – Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину за 200_. годину, који 
је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.  

Пореска пријава из става 1. овог члана подноси се тако да се једном пријавом 
обухвате све непокретности правног лица, односно предузетника који води пословне 
књиге, на територији исте општине.  

 
Члан 3.  

Предузетници који воде пословне књиге - за имовину која им не служи за обављање 
делатности и паушално опорезовани предузетници - за имовину која им служи за 
обављање делатности и за имовину која им не служи за обављање делатности, као и 
физичка лица, за утврђивање пореза на имовину подносе пореску пријаву на Обрасцу 
ППИ-2 - Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину за 200_. годину, који је 
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.  

Пореска пријава из става 1. овог члана подноси се за сваку непокретност посебно. 
 

Члан 4.  
Обвезник пореза на наслеђе и поклон подноси пореску пријаву за утврђивање 

пореза на наслеђе и поклон на Обрасцу ППИ-3 - Пореска пријава за утврђивање пореза на 
наслеђе и поклон, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.  

 
Члан 5.  



Обвезник пореза на пренос апсолутних права, подноси пореску пријаву за 
утврђивање пореза на пренос апсолутних права на Обрасцу ППИ-4 - Пореска пријава за 
утврђивање пореза на пренос апсолутних права, који је одштампан уз овај правилник и 
чини његов саставни део.  

 
Члан 6.  

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о садржају 
пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину, пореза на наслеђе и поклон и пореза на 
пренос апсолутних права («Службени гласник РС», број 39/01).  

 
Члан 7.  

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном 
гласнику Републике Србије», а примењиваће се од 01.јануара 2005. године.  

 
Одредбе Правилника о изменама и допунама Правилника о 

обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину које нису 
ушле у пречишћен текст («Службени гласник РС», број 63_/07) 

 
      Члан 3.  
 Обрасци пореских пријава ППИ-1, ППИ-2, ППИ-3 и ППИ-4 замењују се новим 
обрасцима  ППИ-1, ППИ-2, ППИ-3 и ППИ-4, који су одштампани уз овај правилник и чине 
његов саставни део. 
      Члан 4.  

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