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Израда ППП обрасца у програму МПП2 

и извоз у електронском формату  

1. Крерање ППП обрасца 

Да бисте креирали ППП из програма МПП2 потребно је да извршите следеће кораке: 

 

Отворите мени Зараде и накнаде -> Извештаји/обрасци -> ППП -> Формирај ППП 

 

 

Ова опција покреће чаробњака који ће формирати нови ППП образац. За наставак, 

кликните на дугме Следеће. 
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Отвориће се прозор где се уносе општи подаци који се користе за креирање ППП обрасца. 

Обратите пажњу на опцију „само важећи“. Уколико је она чекирана у ППП ући ће само 

обрачуни чији је статус „Важећи“, а ако није чекирано ући ће сви и они чији је статус „У 

припреми“. Да бисте наставили даље, кликните на дугме Следеће. 

 

 

Отвориће се прозор за избор лица чије зараде и накнаде улазе у ППП образац. 
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Кликом на дугме Следеће, отвориће се прозор за избор обрачуна који улазе у ППП 

образац. Уколико неки обрачуни нису наведени у овој табели, проверите да ли су ти 

обрачуни у статсу „У припреми“, а ви сте чекирали на почетку креирања обрасца да у 

ППП улазе само обрачуни са статусом „Важећи“. 

 

 

Након избора обрачуна који улазе у ППП, отвориће се прозор за довршавање чаробњака.  
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Кликом на дугме Крај, отвара се новоформирани ППП образац. Напомињемо да можете 

поновити процедуру за формирање ППП обрасца, тј. можете формирати више ППП 

образаца за исти период, али само један ће бити прави који ћете и предавати .  
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2. Извоз ППП обрасца 

 

Извоз ППП обрасца у електронском облику из програма МПП2 ради се преко опције 

Извези/Увези која се налази на самој форми ППП обрасца. 

 

 

Извоз ППП обрасца ради се из три дела, у зависности од врсте прихода: 

 Приходи из радног односа, 

 Приходи ван радног односа, 

 Приходи правних лица. 

За свако од ова три дела, приликом извоза формирају се посебни „TXT“ фајлови.  
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Пре извоза ППП обрасца треба се осврнути на то да ли сте као примаоце прихода имали 

странце нерезиденте. Ако сте имали овакве исплате, за сваку од врста прихода посебно се 

извози и формира фајл за нерезиденте, а посебно за остала лица. У зависности од тога 

извоз ћете радити на један од следећих начина: 

1. Порески исплатиоци који међу примаоцима прихода немају странце нерезиденте, врше 

извоз фајлова на следећи начин: 

a) Приходи из радног односа (Део 2) – опција Извези/Увези испод поља Приходи из 

радног односа кликните на опцију Извези све, затим одаберите где желите да вам се 

сними фајл и упишите име фајла. 

b) Приходи ван радног односа (Део 3) - опција Извези/Увези испод поља Приходи ван 

радног односа кликните на опцију Извези све, затим одаберите где желите да вам се 

сними фајл и упишите име фајла. 

c) Приходи правних лица (Део 4) - опција Извези/Увези испод поља Приходи правних 

лица кликните на опцију Извези све, затим одаберите где желите да вам се сними 

фајл и упишите име фајла. 

 

2. Порески исплатиоци који међу примаоцима прихода имају странце нерезиденте, посебно 

се ради извоз и формирају фајлови за нерезиденте и за остала лица и то се ради на следећи 

начин: 

a) Приходи из радног односа (Део 2 – за сва лица осим нерезидената) – да би се у 

штампи, односно у извозу обрасца искључила лица која су нерезиденти, потребно је 

у табели где су приказана лица из радног односа, у филтеру колоне Странац 

нерезидент изабрати вредност Не и тиме ће у табели бити приказана сва лица која 

нису нерезиденти. Затим кликните на опцију Извези/Увези и испод поља Приходи из 

радног односа кликните на Извези видљиве. 

b) Приходи из радног односа (Део 2а – само за нерезиденте) – да би се у штампи и 

извозу приказала само лица која су нерезиденти, потребно је у табели где су 

приказана лица из радног односа, у филтеру колоне Странац нерезидент изабрати 

вредност Да и тиме ће у табели бити приказани само нерезиденти. Затим кликните 

на опцију Извези/Увези и испод поља Приходи из радног односа кликните на Извези 

видљиве. 

c) Приходи ван радног односа (Део 3 – за сва лица осим нерезидената) - да би се у 

штампи, односно у извозу обрасца искључила лица која су нерезиденти, потребно је 

да у табели где су приказана лица ван радног односа, у филтеру колоне Странац 

нерезидент изабрати вредност Не. Затим кликните на опцију Извези/Увези и испод 

поља Приходи ван радног односа кликните на Извези видљиве. 

d) Приходи ван радног односа (Део 3а – само за нерезиденте) – да би се у штампи и 

извозу приказала само лица која су нерезиденти, потребно је у табели где су 

приказана лица ван радног односа, у филтеру колоне Странац нерезидент изабрати 

вредност Да. Затим кликните на опцију Извези/Увези и испод поља Приходи ван 

радног односа кликните на Извези видљиве.  
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3. Увоз и предаја ППП обрасца на порталу Пореске управе 
 

Електронска предаја ППП образаца врши се на интернет страници Пореске управе 

(www.poreskauprava.gov.rs).  

 

Да бисте приступили порталу за предају образаца, кликните на банер е-ПОРЕЗИ 

Електронски сервиси за пореске обвезнике. 

 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
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На страници Информације кликните на банер ПОДНЕСИ ПРИЈАВУ. 

 

Сачекајте да се учита страница. 

 

 

Убаците картицу са дигиталним сертификатом у читач картица. 
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Унесите Ваш ПИН код и кликните на Пријавите се. 

 

 

 

Након тога изаберите пореског обвезника за ког желите да поднесете пријаву. Уколико 

имате овлашћење за више пореских обвезника, можете их претражити по ПИБ-у, а затим 

кликните на дугме Изабери. 
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Отвориће се страница за избор пријаве. У реду ППП, кликните на дугме Изабери. 

 

 

Отвориће се страница за унос нове пријаве или за преглед постојећих пријава. Да бисте 

унели нову пријаву, кликните на дугме Текстуални унос.  
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На следећој страници се уносе подаци о пореском исплатиоцу. Број прималаца прихода за 

које се подноси појединачна пореска пријава можете проверити када у програму у ППП 

пријави кликнете на дугме Штампај -> Заглавље -> Штампај све. Након уноса потребних 

података, кликните на дугме Сачувај.  

 

У одељку Подношење датотека преузимају се фајлови са подацима прималаца прихода 

које сте претходно извезли из програма. Фајлови су типа 2, 2а, 3, 3а и 4, у формату txt. Сваки 

фајл потребно је посебно учитати у део који се односи на одређени тип прихода тако што 

ћете кликнути на дугме Одабери датотеку, а затим на Пошаљи које се налази на десној 

страни. 
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Када су сви фајлови учитани (уместо статуса Није поднет писаће име датотеке), кликните 

на дугме Пошаљи које се налази изнад одељка Подношење датотека. 

 

 

На следећој страници видећете поднете датотеке. Кликните на дугме Изађи. 
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Када се вратите на Избор пријаве, видећете постојеће пријаве и статус пријава. 

 


