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1 2 3 4
1 Плаћање по основу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и елек-

тронско подношење Обрасца ИОСИ за месец октобар 2022. године 7. XI1 7/21

2 Оба ве за прав них ли ца и пред у зет ни ка – ис пла ти ла ца при хо да по осно ву 
естрад них про гра ма за бав не и на род не му зи ке и дру гих за бав них про гра ма 
да над ле жној По ре ској упра ви до ста ве пи сме но оба ве ште ње о за кљу че ним 
уго во ри ма са ин тер пре та то ром и дру гим ан га жо ва ним ли цем у октобру 2022. 
го ди не, у скла ду са чла ном 108а став 7. За ко на о по ре зу на до хо дак гра ђа на 

7. XI1 25/10 и 18/17

3 Jавна предузећа и њихова зависна друштва на Web апликацији РИНО – Рокови 
измирења новчаних обавеза, достављају извештај о неизмиреним обавезама 
јавних предузећа према привредним субјектима за месец октобар 2022. године

7. XI1 13/13, 6/18  
и 9/21

4 Плаћање на кна де за до зво лу, од но сно одо бре ње за при ре ђи ва ње ига ра на 
сре ћу и на кна де за при ре ђи ва ње кла сич них и по себ них ига ра на сре ћу, у скла-
ду са За ко ном о игра ма на сре ћу

7. XI1 8/20, 14 и 15/20  
и 8/21

5 Оба ве за при ре ђи ва ча ига ра на сре ћу на ауто ма ти ма да Упра ви за игре на 
сре ћу, у са ста ву Ми ни стар ства фи нан си ја, до ста ве збир днев них об ра чу на за 
сва ки ауто мат – Обра зац ЗДП, за ме сец октобар 2022. годинe

7. XI1 8/20, 14 и 15/20  
и 8/21

6 Оба ве за при ре ђи ва ча ига ра на сре ћу – кла ђе ња, да Упра ви за игре на сре ћу, у 
са ста ву Ми ни стар ства фи нан си ја, под не су об ра чун про ме та за сва ко уплат но-
ис плат но ме сто кла ди о ни це, на Обра сцу МОП, за ме сец октобар 2022. го ди не

7. XI1 8/20, 14 и 15/20  
и 8/21

7 Обавеза приређивача игара на срећу на аутоматима да Управи за игре на 
срећу, у саставу Министарства финансија, поднесу Образац СБ – Стање меха-
ничких и електронских бројчаника, за месец октобар 2022. године

7. XI1 8/20, 14 и 15/20  
и 8/21

8 Оба ве за при ре ђи ва ча ига ра на сре ћу у играч ни ца ма да По ре ској упра ви и 
Упра ви за игре на сре ћу до ста ве Збир ни ме сеч ни об ра чун на кна де за при ре-
ђи ва ње по себ них ига ра на сре ћу у играч ни ца ма – Обра зац ЗМОН, за ме сец 
октобар 2022. го ди не

7. XI1 8/20, 14 и 15/20  
и 8/21

9 Уплата наплаћене боравишне таксе за месец октобар 2022. године, у складу 
са Законом о угоститељству 7. XI1 21/19

10 Достављање Народној банци Србије извештаја о резидентима и нерези-
дентима – имаоцима хартија од вредности на Обрасцу ХОВ-ДАП у складу са 
Одлуком о извештавању о пословима с хартијама од вредности – само ако је на 
дан 31. октобар 2022. године стање на рачуну клијента веће од нуле

7. IX2 16/17

2 Крајњи рок за достављање извештаја је пети радни дан од почетка месеца, а у новембру пети радни дан је 7. новембар 2022. године.

1 Крајњи рок је 5.XI (субота), па се продужава на 7.XI (понедељак), у складу са мишљењем МФИН, бр. 430-01-00167/2005-04 од 28.07.2005. 
године, које смо објавили у „Регистру прописа“ бр. 7/2009, на страни 171.
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11 Подношење пореске пријаве за порез на премије неживотних осигурања на 

Обрасцу ПП ПНО и за плаћање овог пореза за октобар 2022. године – друштва 
за осигурање

10. XI 6/16

12 Достављање пореске пријаве на Обрасцу ПП ПДВ за обрачун ПДВ за октобар 
2022, у складу са чланом 50. став 3. Закона о ПДВ – порески дужници из члана 
9. став 1. Закона о ПДВ за промет из области грађевинарства и други порески 
дужници који нису обвезници ПДВ

10. XI 21 и 22/15

13 Уплата рате пореза и доприноса на зараде запослених и личну зараду преду-
зетника и предузетника пољопривредника и на приходе од самосталне де-
латности предузетника паушалца, одложених на 24 рате, сходно Уредби о 
поступку и начину одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса у циљу 
ублажавања економских последица насталих услед болести Covid-19

10. XI 24/20 и 3 и 4/21

14 Уплата рате доспелих обавеза по основу пореза на добит правних лица, одложе-
них на 24 једнаке месечне рате за време трајања одлагања плаћања тих обавеза, 
сходно Уредби о поступку и начину одлагања плаћања дугованог пореза и допри-
носа у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести Covid-19

10. XI 24/20 и 3 и 4/21

15 Дан примирја у Првом светском рату – нерадан дан 11. ХI 8/22 и у овом броју
16 Крајњи рок за упла ту акон та ци је пореза на имовину за IV квартал 2022. године 14. ХI 6/22
17 Накнада за заштиту и унапређивање животне средине (плаћа се у једнаким 

месечним ратама у року од 15 дана по истеку месеца) 15. XI 24/19, 6/20, 11/20  
и 9/21

18 Подношење обрачуна акцизе за октобар 2022. године, на Обрасцу ППОА – 
Пореска пријава за обрачун акцизе 15. XI 3 и 4/18 и 6/19

19 Плаћање обрачунате акцизе (на промет цигарета, алкохолних пића, деривата 
нафте и кафе) – за период од 16.10. до 31.10.2022. године 15. XI 24/17, 7/18, 8/18, 

9/18, 24/20 и 5/21
20 Подношење обрачуна акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу 

на Обрасцу ПП ОАЕЛ за месец октобар 2022. године и за плаћање акцизе, у 
складу са Правилником о начину и поступку обрачунавања и плаћања акцизе на 
електричну енергију за крајњу потрошњу

15. XI 24/17, 3 и 4/18  
и 7/18

21 Подношење пореске пријаве на Обрасцу ПП ОД-О и за плаћање социјалних 
доприноса за осниваче, односно чланове привредног друштва, који нису засно-
вали радни однос у свом друштву, најмање на најнижу основицу, за месец 
октобар 2022. године

15. XI 6/16, 21 и 22/16, 
17/17 и 17/21

22 Плаћање накнаде за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте 
за период од 16. до 31. октобра 2022. године 15. XI 19/14, 20/14  

и 14/22
23 Под но ше ње по ре ске при ја ве на Обра сцу ПП ПДВ, прегледа обрачуна ПДВ на 

Обрасцу ПОПДВ и пра те ћих обра заца за месец октобар 2022. го ди не – об ве-
зни ци ПДВ ко ји ПДВ пла ћа ју за ка лен дар ски ме сец

15. XI 1 и 2/18, 13/18, 
14/18 и 16/18

24 Подношење Пореској управи података на основу којих месечни обвезници ПДВ 
стичу статус претежног извозника за месец октобар 2022. на Обрасцу ПИД ПДВ 15. XI 5/19, 6/20, 5/21  

и 4 и 5/22
25 Уплата аконтација пореза на добит правних лица за месец октобар 2022. године 15. XI 4 и 5/22
26 Уплата аконтација пореза на доходак грађана на приходе од самосталне де-

латности за октобар 2022. године – предузетници 15. XI 4 и 5/22

27 Упла та акон та ци ја до при но са за со ци јал но оси гу ра ње за октобар 2022. го ди не – 
вла сни ци са мо стал них рад њи који се нису определили за личну зараду 15. XI 4 и 5/22

28 Достављање Народној банци Србије електронским путем Извештаја о издавању 
дужничких хартија од вредности које резиденти емитују у иностранству – на 
Обрасцу ХОВ-И1 и Извештаја о издавању власничких хартија од вредности које 
резиденти емитују у иностранству – на Обрасцу ХОВ-И2 у складу са Одлуком 
о извештавању о пословима с хартијама од вредности – само ако су у октобру 
2022. године издаване хартије од вредности

21. XI3 16/17

29 Достављање Народној банци Србије електронским путем Извештаја о замени, 
испису и доспећу дужничких и власничких хартија од вредности које резиденти 
емитују у иностранству, као и о исплати камате/купона или дивиденде по основу тих 
хартија од вредности – на Обрасцу ХОВ-И3 у складу са Одлуком о извештавању 
о пословима с хартијама од вредности – само ако је у октобру 2022. године дошло 
до замене, исписа, исплате камате/купона или исплате дивиденде по основу 
наведених хартија од вредности

21. XI3 16/17

3 Крајњи рок је 20.XI (недеља), па се продужава на 21.XI (понедељак), у складу са мишљењем Министарства финансија, бр. 430-01-00167/2005-
04 од 28.07.2005. године, које смо објавили у „Регистру прописа“ бр. 7/2009, на страни 171.
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30 Достављање Народној банци Србије електронским путем Извештаја о улагању 

резидената у хартије од вредности које су издали резиденти а које се воде на 
рачунима хартија од вредности у иностранству – на Обрасцу ХОВ-ДА1 у складу 
са Одлуком о извештавању о пословима с хартијама од вредности – само ако је 
на дан 31. октобра 2022. године стање на рачуну клијента веће од нуле

21. XI3 16/17

31 Достављање Народној банци Србије електронским путем Извештаја о улагању 
резидената у хартије од вредности које су издали нерезиденти а које се воде на 
рачунима хартија од вредности у иностранству – на Обрасцу ХОВ-ДА2 у складу 
са Одлуком о извештавању о пословима с хартијама од вредности – само ако је 
на дан 31. октобра 2022. године стање на рачуну клијента веће од нуле

21. XI3 16/17

32 Достављање министарству надлежном за послове енергетике Обрасца Е-2-М 
(месечни обрачун количина електричне енергије испоручених потрошачима и 
обрачун обавезе плаћања накнаде за унапређење енергетске ефикасности)

21. XI3 14/19 и 14/22

33 Најранији рок за подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на гасна 
уља и биотечности, који се користе за производњу електричне и топлотне 
енергије, на Обрасу РЕФ-ЕТЕ са прилозима РЕФ-ЕТЕа и РЕФ-ЕТЕб – по истеку 
месеца у којем су набављени

21. XI3 9/18, 20/18  
и 14/22

34 Најранији рок за подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате 
нафте који се користе у индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И са прилозима 
РЕФ-Иа и РЕФ-Иб – по истеку месеца у којем су набављени

21. XI3 9/18, 20/18  
и 14/22

35 Најранији рок за подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате 
нафте, односно биотечности који се користе за грејање пословног, односно стам-
беног простора на Обрасцу РЕФ-Г – по истеку месеца у којем су набављени

21. XI3 9/18, 20/18  
и 14/22

36 До ста вља ње министарству надлежном за послове енергетике обавештења о 
уплати накнаде за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте 
за октобар 2022. године, на Обрасцу Н-4, у складу Уредбом о висини, начину 
обрачуна, плаћања и располагања накнадом за формирање обавезних резерви 
нафте и деривата нафте (у електронској форми)4

21. XI3 19/14, 20/14,  
14/19 и 14/22

37 До ста вља ње министарству надлежном за послове енергетике месечног обра-
чуна количина деривата нафте на Обрасцу Н-2 и месечног обрачуна износа 
обавезе плаћања на Обрасцу Н-3, у складу са Уредбом о висини, начину обра-
чуна, плаћања и располагања накнадом за формирање обавезних резерви 
нафте и деривата нафте – за октобар 2022. године (у електронској форми)4

21. XI3 19/14, 20/14,  
14/19 и 14/22

38 Плаћање обрачунате акцизе за период од 1. до 15. новембра 2022. године 30. XI 24/17, 7/18,  
8/18 и 9/18

39 Упла та до при но са за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње на нај ни жу ме сеч ну осно-  
ви цу за по сло дав це, ко ји не ис пла те за ра ду запосленима за октобар 2022. 
до 30. новембра 2022. го ди не – обавезно је и подношење пореске пријаве на 
Обрасцу ППП-ПД

30. XI 24/21

40 Уплата доприноса за обавезно социјално осигурање на најнижу месечну 
основицу за предузетнике који су се определили за личну зараду, у случају 
ако не исплате личну зараду за октобар 2022. до 30. новембра 2022. године – 
обавезно је и подношење пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

30. XI 4 и 5/21 и 24/21

41 Плаћање накнаде за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте, у 
складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара – за период од 1. 
до 15. новембра 2022. године

30. XI 14/19 и 14/22

42 Плаћање накнаде за унапређење енергетске ефикасности за октобар 2022. 
године 30. XI 14/19 и 14/22

43 Крајњи рок за закључење уговора о ревизији консолидованих финансијских 
извештаја за 2022. годину 30. XI 17/22

4 Доношењем Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, бр. 95/18, . . . и 15/21) престаје да важи Уредба, осим 
одредаба чл. 3, 11. и 12, које се и даље примењују на обавезу достављања прописаних образаца министарству надлежном за послове енергетике.


