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Пријава на Портал и избор обвезника

Након успешне пријаве на портал са електронским сертификатом, и избором Пореска пријава за
правна лица,  подносиоцу пријаве се отвара табеларни приказ за избор обвезника. У табели се
налази списак пореских обвезника за које је могућа евиденција пореске пријаве од стране лица
које се улоговало на систем (Слика 1.).

Притиском на дугме „ИЗАБЕРИ“, поред изабраног обвезника, отвара се страница са табеларним
приказом евидентираних пријава ППИ-1 за тог обвезника.

Слика 1.

Попуњавање обрасца ППИ-1

На табеларном приказу (Слика 2.) је могуће сортирање по свим колонама. У зависности од статуса
пријаве, из табеларног приказа је могуће вршити увид, измену и брисање пријаве ППИ-1.

Слика 2.

Евидентирање нове пореске пријаве ППИ-1 могуће је покретањем акције „УНОС ПРИЈАВЕ“. 



Покретањем ове акције, отвара се страница за избор општине за коју се подноси пријава и године
(Слика 3.). Избор године опредељује изглед образаца, у складу са одредбама Закона (у даљем
тексту   Закон)  о  порезима на имовину и Правилником о изменама и допунама правилника  о
обрасцима  пореских  пријава  за  утврђивање  пореза  на  имовину  (у  даљем  тексту  Правилник).

Слика 3.

Након  избора  општине  и  године,  притиском  на  дугме  „ПОТВРДИ“,  отвара  се  форма  за  унос
елемената обрасца ППИ-1.  Обавезна поља означена су црвеном левом ивицом у пољу за унос
податка.  На  врху  сваке  странице  налази  се  навигација  у  виду  дугмића  преко  које  је  могуће
једноставно кретање кроз обрасце, хијерархијски на горе.

У  првом  региону,  потребно  је  определити  да  ли  се  подноси  пријава  или  измењена  пореска
пријава. 

У наредном региону се евидентирају подаци о обвезнику. Подаци као што су „Пословно име“,
„Име“,  „Презиме“,  „ПИБ“,  „ЈМБГ“,  „Матични  број“,  „Претежна  делатност“  и  „Датум  уписа  у
регистар“  су  подаци  који  се  попуњавају  аутоматски,  на  основу  пореског  идентификатора
обвезника (са електронског сертификата) а из регистара државних органа надлежних за вођење
регистара о физичким лицима и пореским обвезницима (Слика 4.).



Слика 4.

Општина  седишта/пребивалишта  се  бира  из  падајуће  листе.  Уносом  слова  у  поље,  сужава  се
понуђени избор (Слика 5.).

Слика 5.

У зависности од изабране општине седишта/пребивалишта,  попуњава се листа за избор места
(насеља) седишта/пребивалишта (Слика 6.). 

Слика 6.

Уносом 3 или више слова, приказује се листа понуђених улица (које у свом називу садрже унети
текст), а које су евидентиране на претходно изабраној општини одн. месту седишта/пребивалишта
(Слика 7.). 



Слика 7.

Пример попуњених података о обвезнику пореза приказан је на Слици 8.

Слика 8.

У следећем региону се подносилац пореске пријаве опредељује да ли подноси пријаву којом се
утврђује  порез  или  измена  утврђеног  пореза.  Уколико се  подноси  пореска  пријава  за  измену
утврђеног пореза, обавезно је попунити податке о редном броју измене, изабрати разлог промене
и евидентирати датум настанка промене (Слике 9. и 10.).

Слика 9.

Слика 10.



У складу са избором врсте промене у претходно описаном региону потребно је евидентирати
податке о кварталним износима пореза у регионима 3. 4 и 5 у складу са Правилником. У наставку
овог текста, на Слици 11. приказан је пример евидентирања кварталних износа пореза у случају
када се подноси пореска пријава којом се утврђује порез.

Слика 11.

У  наредном  региону  евидентирају  се  приложени  докази.  За  учитавање  доказа,  потребно  је
притиснути  дугме  „Додај  нови доказ“  након чега  се  отварају  поља за  унос  врсте  доказа  и  за
учитавање самог доказа. Врста доказа који се прилаже се бира из падајуће листе. Кликом на поље
поред се отвара прозор за избор фајл-а који се електронски прилаже. При евидентирању доказа
који  се  прилажу уз  пореску  пријаву  ППИ-1,  неопходно  је  попунити  оба  поља (врста  доказа  и
учитани фајл) за сваки приложени доказ. У супротном, систем ће пријавити грешку. 

Пример евидентирања приложеног доказа приказан је на Слици 12. 



Слика 12.

У  последњим  регионима  за  евиденцију  података  на  ППИ-1,  може  се  унети  напомена,  као  и
евидентирати подаци о подносиоцу пореске пријаве (Слика 13.).

Слика 13.

Након  евиденције  података  на  обрасцу  ППИ-1,  потребно  завршити  унос  притиском  на  дугме
„САЧУВАЈ“,  које се налази у доњем десном углу, као и на врху странице.  Након те акције,  на
екрану ће се приказати информација о успешности акције (Слика 14.),  или порука о грешци, у
случају  да је нарушено неко од правила попуњавања обрасца.



Слика 14.

Попуњавање обрасца Прилог-1 уз ППИ-1

Када је образац ППИ-1 успешно сачуван, омогућено је евидентирање образаца Прилог-1 и Прилог-
2 уз ППИ-1. Да би пријава ППИ-1 била валидна, мора имати евидентиран најмање један образац
Прилог-1 или Прилог-2. Притиском на дугме „ЛИСТА ПРИЛОГ 1“, у доњем левом углу (Слика 15.)
отвара се нова страница на којој је табеларни приказ евидентираних образаца Прилог-1 уз ППИ-1
(Слика 16.). 

Слика 15.

Слика 16.

Притиском на дугме „ДОДАЈ ПРИЛОГ 1“, отвара се форма за унос елемената обрасца Прилог-1.

У  првом  региону  евидентирају  се  адресни  подаци  о  непокретности.  Податак  о  општини  се
аутоматски попуњава (на основу ППИ-1 обрасца), а на основу њега попуњавају се падајуће листе
за избор места, катастарске општине и територијалне зоне (Слика 17.).



Слика 17.

Избор  територијалне  зоне  је  обавезан  и  није  могуће  сачувати  унете  податке  уколико  није
евидентирана зона.

Износ пореске стопе се може евидентирати са највише четири децимале (Слика 18.).

Слика 18.

У зависности од тога да ли се пријава подноси за утврђивање пореза или за измену утврђеног
пореза, потребно је евидентирати податке о кварталним износима пореза у регионима 8. 9. и 10. у
складу са Правилником. У наставку, на Слици 19. приказан је пример евидентирања кварталних
износа пореза на обрасцу Прилог-1 уз ППИ-1  у случају када се подноси пореска пријава којом се
утврђује порез.



Слика 19.

Након што се заврши са евиденцијом података на обрасцу Прилог-1, потребно је притиснути дугме
„САЧУВАЈ“.  Након те акције, приказаће се информација о успешности акције или порука о грешци,
у  случају   да  је  нарушено  неко  од  правила  попуњавања  обрасца.  Након  успешно  сачуваних
података  на  Прилогу-1,  омогућена  је  евиденција  Подприлога  уз  евидентирани  Прилог-1
притиском на дугме „ЛИСТА ПОДПРИЛОГА“ (Слика 20.).

Слика 20.



Попуњавање обрасца Подприлог уз Прилог-1 

Да би пријава ППИ-1 била валидна, мора имати евидентиран најмање један Подрпилог уз сваки
евидентирани  Прилог-1  на  пријави.  Притиском  на  дугме  „ЛИСТА  ПОДПРИЛОГА“  отвара  се
страница  са  табеларним  приказом  евидентираних  Подприлога  уз  Прилог-1  (Слика  21.).
Евидентирање новог обрасца Подприлога се врши притиском на дугме „ДОДАЈ ПОДПРИЛОГ“.

Слика 22.

Након те акције, отвара се форма за унос података са обрасца Подприлог.  Обавезни подаци о
предмету опорезивања и врсти непокретности бирају се из падајућих листа (Слика 22.). 

Слика 22.

Поље В.  са прописаног  обрасца је  имплицитно садржано у  вредностима падајуће листе Врста
непокретности (Слика 23.) и то:

 "Грађевинско  земљиште  -  намена  пољопривредно"  подразумева  се  да  је  у  поље  В.
уписано 1

 "Грађевинско земљиште - намена шумско" подразумева се да је у поље В. уписано 2
 "Грађевинско земљиште - делом шумско, делом пољопривредно" подразумева се да је у

поље В. уписано 3



Слика 23.

Као и на обрасцу Прилог-1,  податак о територијалној зони је обавезан и није могуће сачувати
унете податке уколико није евидентирана зона. Овај податак се бира из падајуће листе (Слика 24.).

Слика 24.

У региону З. евидентирају се подаци о периоду за који се утврђује обавеза, као и основ настанка
одн.  престанка  пореске  обавезе  у  складу  са  Правилником.  Пример  попуњавања овог  региона
приказан је на Слици 25.



Слика 25.

У региону И.  евидентирају се подаци о пореској  основици (Слика 26.).  Податак И.9.  Вредност
непокретности је обавезан.

Слика 26

Региони Ј. и К. се попуњавају у складу са Правилником. 
Регион Ј. се попуњава само за непокретност чију вредност делом чине вредности под бројем И.1.
до И.8. и корисна површина тог дела. 



Подаци у региону К. се попуњавају само када су за непокретност различити врста односно зона и
корисна површина сваког одговарајућег дела непокретности (Слика 27.).

Слика 27.

По  завршетку  уноса  података  на  образац  Подприлог,  као  и  за  претходне  обрасце,  да  би  се
снимили унети подаци, потребно је притиснути дугме „САЧУВАЈ“. 

Попуњавање обрасца Прилог-2 уз ППИ-1

На исти начин као и Прилог-1, подаци са обрасца Прилог-2 се евидентирају тако што се на ППИ-1
притисне  дугме  „ЛИСТА ПРИЛОГ  2“,  а  затим,  на  табеларном  приказу,  изабере  опција  „ДОДАЈ
ПРИЛОГ 2“.
Овом акцијом, отвара се страница за унос података са обрасца Прилог-2 уз ППИ-1.
Пример попуњеног обрасца Прилог-2 уз ППИ-1 приказан је на Слици 28.

Слика 28.



Потписивање и подношење пријаве

Када се пореска пријава ППИ-1 евидентира и сачува, она је видљива на табеларном приказу на
страници „ЛИСТА ППИ-1“. Све док се пријава не поднесе, она је у статусу „У припреми“ и могућ је
преглед (притиском на дугме „УВИД У ПРИЈАВУ“), измена и брисање података на свим обрасцима
пријаве ППИ-1, као и брисање самих образаца. 

Након  што  се  заврши  са  евиденцијом  података  на  свим  обрасцима  пореске  пријаве  ППИ-1,
потребно је поднети пријаву.

Пореска пријава се подноси притиском на дугме „ПОТПИШИ И ПОДНЕСИ ПРИЈАВУ“. На овај начин,
попуњена  пријава  се  потписује  електронским  сертификатом  подносиоца  пријаве  и  шаље  у
Јединствени информациони систем Локалних пореских администрација. Када се пријава успешно
поднесе, статус пријаве прелази у „Поднета“. Једном када се пријава успешно поднесе, више није
могућа измена података, већ само преглед.

Када пријава пређе у обраду на систему Локалне пореске администрације, њен статус на порталу
прелази у „У ОБРАДИ - ЛПА“. Од овог тренутка, на табеларном приказу могућ је увид у пореску
пријаву која се обрађује на систему ЛПА притиском на дугме „УВИД У ПРИЈАВУ“, као и увид у
оригиналну  пореску  пријаву  која  је  поднета  преко  портала  притиском  на  дугме  „ИЗВОРНА
ПРИЈАВА“ (Слика 29.) 

Слика 29.
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