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до при но си ма за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње на на кна де за ра да на те рет дру гих ис пла ти ла ца за ме сец ____ (ко нач на ис пла та/део*____) 
20__. го ди не, ко ји су од штам па ни уз Пра вил ник о обра сцу збир не по ре ске при ја ве о об ра чу на тим и пла ће ним до при но си ма за оба ве зно 
со ци јал но оси гу ра ње по од бит ку(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 96/04, 105/04, 65/05, 82/06, 15/12 и 123/12), у за гла вљу ре чи: „Ми ни стар-
ство фи нан си ја” за ме њу ју се ре чи ма: „Ми ни стар ство фи нан си ја и при вре де”.

У на зи ву и тек сту Обра сца ПП ОД и Обра сца ПП ОД-1 ре чи:„200__. го ди не” за ме њу ју се ре чи ма: „20___. го ди не”.
У тек сту Обра сца ПП ОД и Обра сца ПП ОД-1 ре чи: „без па ра” за ме њу ју се ре чи ма: „за о кру же ни на це ле бро је ве”.

Члан 6.
У Пра вил ни ку о из ме на ма и до пу на ма Пра вил ни ка о обра сцу збир не по ре ске при ја ве о об ра чу на тим и пла ће ним до при но си ма за 

оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње по од бит ку („Слу жбе ни гла сник РС”, број 15/12), у чла ну 7. ре чи: „јул 2013. го ди не” за ме њу ју се ре чи ма: 
„ја ну ар 2014. го ди не”.

Члан 7.
Обра сци ПП ОД-П и ПП ОД-О из чла на 3. овог пра вил ни ка, од штам па ни су уз овај пра вил ник и чи не ње гов са став ни део.

Члан 8.
Овај пра вил ник сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број 110-00-292/2013-04
У Бе о гра ду, 12. ју ла 2013. го ди не

Ми ни стар,
Мла ђан Дин кић, с.р.




