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ПРИМЕРИ: 

 

 У вези са прихватањем и коришћењем директних давања у складу са Програмом, 

обавештавамо и следеће: 

 Порез на доходак грађана на зараде и накнаде зарада (у даљем тексту: порез) и доприноси 

за обавезно социјално осигурање (у даљем тексту: доприноси) на зараде и накнаде зарада, као и порез 

и доприноси на личну зараду предузетника и предузетника пољопривредника, за обрачунски период 

фебруар, март и април 2021. године, доспевају за плаћање у складу са законским прописима, односно 

доспевају за плаћање у моменту исплате прихода. 

 

 Имајући у виду законске рокове доспећа, обавезу подношења пореске пријаве за 

обрачунски период фебруар, март и/или април 2021. године са исказаном ознаком врсте прихода за 

исплату зараде, накнаде зараде, односно личне зараде предузетника и предузетника 

пољопривредника у случају да се привредни субјект определи да прихвати исплату директних 

давања, као и одредбу члана 51. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. 

гласник РС“, бр. 84/04, ..., 153/20) којом је прописано да ако послодавац не исплати зараду до 

последњег дана у текућем месецу за претходни месец, дужан је да најкасније до тог рока обрачуна и 

уплати доприносе за претходни месец на најнижу месечну основицу доприноса из члана 37. овог 

закона, у наставку су наведени примери подношења пореске пријаве, уплате пореза и доприноса и 

исплате зараде. 

  

 I) Послодавац који се определи да прихвати исплату директних давања а нема средстава за 

исплату зараде, обрачун пореза и доприноса, уплату истих, попуњавање пореске пријаве ППП-ПД, и 

исплату зараде раднику врши на следећи начин: 

 

 ПРИМЕР: Подношење пореске пријаве за обрачунски период фебруар 2021. године 

 

 - дана 02.03.2021. године послодавац прихвата исплату директних давања које се врши у 

априлу давањем посебне изјаве на порталу Пореске управе; 

 - дана 29.03.2021. године послодавац подноси пореску пријаву са датумом плаћања 

31.03.2021. године под редним бројем 1.4, у којој су исказани доприноси обрачунати на најнижу 

месечну основицу доприноса,  

 

Прва пријава (редни број 1.4 Датум плаћања 31.03.2021.): 

 

3.6 3.7 3.8 3.8а 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 

109 

00 0 

28 160 160 0 0 0 28.402 7.243 2.925 213 0 

 

Рок доспећа за уплату доприноса је 31.03.2021. године. 

 

 - дана 30.03.2021. године послодавац подноси другу пореску пријаву са датумом плаћања 

20.04.2021. године под редним бројем 1.4, у којој je исказан порез обрачунат на износ зараде у нето 

износу 15.450,12 динара (бруто 22.040), односно зараде у износу једне половине основне минималне 

нето зараде за јануар 2021. године, 

 

Друга пријава (редни број 1.4 Датум плаћања 20.04.2021.): 

 

3.6 3.7 3.8 3.8а 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17.2 3.17.12 

101 

00 0 

28 160 160 22.040 3.740 374 0 0 0 0 0 28.402 28.402 
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Рок доспећа за уплату пореза је 20.04.2021. године. 

Исплата зараде на текући рачун радника врши се 20.04.2021. године са наменског рачуна, у износу од 

15.450,12 динара, односно у износу једне половине основне минималне нето зараде за јануар 2021. 

године, а који је на наменски рачун послодавца уплаћен у априлу 2021. године.  

 

II) Послодавац који се определи да прихвати исплату директних давања, а располаже 

средствима за исплату зараде, може део зараде раднику да исплати са текућег рачуна а део зараде са 

наменског рачуна. У том случају, обрачун пореза и доприноса, уплату истих, попуњавање пореске 

пријаве ППП-ПД, и исплату зараде раднику врши на следећи начин: 

 

ПРИМЕР: Подношење пореске пријаве за обрачунски период фебруар 2021. године за зараду 

радника који је радио пуно радно време у нето износу од 70.000 динара (бруто 97.247) 

 

- дана 03.03.2021. године послодавац прихвата исплату директних давања које се врши у 

априлу давањем посебне изјаве на порталу Пореске управе; 

- дана 15.03.2021. године послодавац подноси пореску пријаву са датумом плаћања 

30.03.2021. године под редним бројем 1.4, у којој су исказани порез и доприноси обрачунати на део 

зараде у нето износу од 54.549,88 динара (бруто 75.207), односно на део зараде који представља 

разлику између нето зараде од 70.000 и износа једне половине основне минималне нето зараде за 

јануар 2021. године, 

 

Пореска пријава (редни број 1.4 Датум плаћања 30.03.2021.):  

 

3.6 3.7 3.8 3.8а 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 

101 

00 0 

28 160 160 75.207 56.907 5.691 75.207 19.178 7.746 564 0 

 

Рок доспећа за уплату пореза и доприноса је 30.03.2021. године. 

Исплата зараде на текући рачун радника врши се 30.03.2021. године са текућег рачуна послодавца, у 

износу од 54.549,88 динара, односно у износу разлике између нето зараде од 70.000 и износа једне 

половине основне минималне нето зараде за јануар 2021. године. 

 

- дана 12.04.2021. године, након уплате директног давања на наменски рачун, послодавац 

подноси пореску пријаву са датумом плаћања 13.04.2021. године под редним бројем 1.4, у којој су 

исказани порез и доприноси обрачунати на део зараде у нето износу од 15.450,12 динара (бруто 

22.040), односно на део зараде у износу једне половине основне минималне нето зараде за јануар 

2021. године, 

 

Пореска пријава (редни број 1.4 Датум плаћања 13.04.2021.):  

 
3.6 3.7 3.8 3.8а 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17.1 3.17.2 3.17.11 3.17.12 

101 

00 0 

28 160 160 22.040 22.040 2.204 22.040 5.620 2.270 165 0 18.300 75.207 18.300 75.207 

 

Рок доспећа за уплату пореза и доприноса је 13.04.2021. године. 

Исплата зараде на текући рачун радника врши се 13.04.2021. године са наменског рачуна, у износу од 

15.450,12 динара, односно у износу једне половине основне минималне нето зараде за јануар 2021. 

године. 

 

 III) Послодавац који се определи да прихвати исплату директних давања, а располаже 

средствима за исплату зараде, може и у целини исплатити зараду са текућег рачуна, а директна 

давања искоритити за исплату зараде за наредни обрачунски период. У том случају, обрачун пореза и 
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доприноса, уплату истих, попуњавање пореске пријаве ППП-ПД, и исплату зараде раднику врши на 

следећи начин: 

 

ПРИМЕР: Подношење пореске пријаве за обрачунски период фебруар 2021. године и март 

2021. године раднику који је радио пуно радно време у нето износу од 70.000 динара (бруто 97.247) 

 

Зарада за фебруар 2021. године раднику који је радио пуно радно време у нето износу од 

70.000 динара (бруто 97.247) 

 

- дана 03.03.2021. године послодавац прихвата исплату директних давања које се врши у 

априлу давањем посебне изјаве на порталу Пореске управе; 

- дана 15.03.2021. године послодавац подноси пореску пријаву са датумом плаћања 

30.03.2021. године под редним бројем 1.4, у којој су исказани порез и доприноси обрачунати на 

зараду у нето износу од 70.000 (бруто 97.247), 

 

Пореска пријава (редни број 1.4 Датум плаћања 30.03.2021.):  

 

3.6 3.7 3.8 3.8а 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 

101 

00 0 

28 160 160 97.247 78.947 7.895 97.247 24.798 10.016 729 0 

 

Рок доспећа за уплату пореза и доприноса је 30.03.2021. године. 

Исплата зараде на текући рачун радника врши се 30.03.2021. године са текућег рачуна послодавца, у 

износу од 70.000 динара. 

 

Зарада за март 2021. године раднику који је радио пуно радно време у нето износу од 70.000 

динара (бруто 97.247) 

 

- дана 05.04.2021. године послодавац прихвата исплату директних давања које се врши у мају 

давањем посебне изјаве на порталу Пореске управе; 

- дана 20.04.2021. године послодавац подноси пореску пријаву са датумом плаћања 

29.04.2021. године под редним бројем 1.4, у којој су исказани порез и доприноси обрачунати на 

зараду у нето износу од 70.000 (бруто 97.247), 

 

Пореска пријава (редни број 1.4 Датум плаћања 29.04.2021.):  

 

3.6 3.7 3.8 3.8а 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 

101 

00 0 

31 176 176 97.247 78.947 7.895 97.247 24.798 10.016 729 0 

 

Рок доспећа за уплату пореза и доприноса је 29.04.2021. године. 

Исплата зараде на текући рачун радника врши се 29.04.2021. године са: 

-  наменског рачуна, у износу од 15.450,12 динара, односно у износу једне половине основне 

минималне нето зараде за јануар 2021. године, а који је на наменски рачун послодавца уплаћен у 

априлу 2021. године и  

- текућег рачуна послодавца, у износу од 54.549,88 динара, односно у износу разлике између 

нето зараде од 70.000 и износа једне половине основне минималне нето зараде за јануар 2021. године. 

 

  


