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Примјери пппуоаваоа ппреских пријава Образац 1002 за 2011. гпдину 

 

За све исплате примаоа извршене ппчев пд 01.02.2011. гпдине, ппреска пријава за ппрез пп 

пдбитку Образац 1002 ппднпси се на пбрасцу пбјављенпм у Правилнику п примјени Закпна п 

ппрезу на дпхпдак („Службени гласник Републике Српске“ брпј 22/11), кпји је на снази пд 

15.03.2011. 

Пријава ппреза и дппринпса врши се на два пдвпјена пбрасца, при чему се једна пријава 

пзначава кап Пријава ппреза на дпхпдак а друга кап Пријава дппринпса. 

Изузетнп се пријава ппреза и дппринпса мпже вршити на истпм пбрасцу, кпји се пзначава кап 

Пријава ппреза и дппринпса, и тп у сљедећим случајевима: 

 1) Исплата примаоа из ранијих гпдина закључнп са 31.12.2010. гпдине 

 2) Исплата примаоа за текући мјесец, у текућем мјесецу (нпр. исплата плате за фебруар 

2011. гпдине у фебруару 2011. гпдине) 

У наставку је приказанп некпликп карактеристичних примјера пппуоаваоа пријава Образац 

1002 у Прпграму за ппреске пбвезнике. 
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Примјер 1.  Исплата плате за децембар 2010. гпдине, извршена у фебруару 2011. 

гпдине 

 

Слика 1. 

У свим случајевима исплате личнпг дпхптка из претхпдне гпдине (за исплате са пбрачунским 

перипдпм закључнп са 31.12.2010. гпдине), а у ппрескпм перипду пд 01.02.2011. гпдине или 

касније, ппднпси се Пријава ппреза и дппринпса (Слика 1). 

Акп радник кпристи правп умаоеоа ппреске пснпвице пп пснпву ппреске картице, изнпс 

умаоеоа навпди се у кплпни Умаоеое пп ппрескпј картици, изнпс пдгпварајућег ппврата 

ппреза се навпди у кплпни Ппврат, дпк се у кплпни Нетп примаоа навпди изнпс нетп плате у 

кпји није урачунат ппврат ппреза. Овп је различитп у пднпсу на ранији Образац 1002 за 2009. и 

2010. гпдину, гдје је у кплпну Исплаћенп примаое уписиван збир нетп плате и ппврата ппреза 

пп пснпву ппреске картице. Умаоеое пп ппрескпј картици не мпже имати већу вриједнпст пд 

ппља Дпхпдак. 

Акп за ппједине раднике мјестп рада и мјестп пребивалишта нису у истпј ппштини, ппрези и 

дппринпси се исказују на двије пдвпјене пријаве, при чему се дппринпси на исплаћена 

примаоа навпде на пријави кпја се ппднпси на ппштину рада, а ппрез на дпхпдак се навпди на 

пријави кпја се ппднпси на ппштину пребивалишта. Међутим, пбје пријаве се пзначавају кап 

Пријава ппреза и дппринпса. 

У случају када се изврши исплата примаоа у текућем мјесецу за текући мјесец (нпр. 

фебруарска плата исплаћена у фебруару), пријава се такпђе ппднпси кап Пријава ппреза и 

дппринпса. 
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У случају исплате примаоа у текућем мјесецу за претхпдни мјесец или неки пд ранијих мјесеци 

у 2011. гпдини (нпр. плата за јануар 2011. исплаћена у фебруару 2011.), ппднпсе се пдвпјенп 

Пријава ппреза на дпхпдак и Пријава дппринпса, кап у Примјеру 2. 

 

Примјер 2. Исплата плате за јануар 2011. гпдине, извршена у фебруару 2011. гпдине 

У наведенпм примјеру пптребнп је креирати двије ппреске пријаве: Пријава ппреза на 

дпхпдак и Пријава дппринпса (Слика 2 и Слика 3). 

  

Слика 2. 

У Пријави ппреза на дпхпдак ппље Радни сати мпра имати вриједнпст 0. Брутп примаоа се 

навпде у стварнпм изнпсу са изузеткпм ппслпдавца из кпжарске или текстилне индустрије кпји 

у ппље Брутп примаоа навпди изнпс Дпхптка. Ппља дппринпса имају вриједнпст 0, а Укупни 

дппринпси ће прпграмски бити уписани у пунпм изнпсу са изузеткпм ппслпдавца из кпжарске 

или текстилне индустрије кпд кпјих ће ппље Укупни дппринпси имати вриједнпст нула. Ппља 

Дпхпдак, Оснпвица, Ппрез и Нетп примаоа мпрају бити наведена. У случајевима ппстпјаоа 

Умаоеоа пп ппрескпј картици, ппврат је назначен у кплпни Ппврат (изузет је из кплпне Нетп 

примаоа). Умаоеое пп ппрескпј картици не мпже имати већу вриједнпст пд ппља Дпхпдак. 
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Слика 3. 

На Пријави дппринпса пптребнп је навести идентичан ппрески и исплатни перипд, а тп је 

пбрачунски перипд за кпји се примаоа исплаћују (нпр. за јануарску плату и ппрески и исплатни 

перипд треба бити 01.01.2011. – 31.01.2011.). На Пријави дппринпса пптребнп је у рубрици 

Пријава изабрати идентификатпр Дппринпса (Слика 3.). У рубрици Исплата примаоа пптребнп 

је изабрати један пд ппнуђених идентификатпра (Исплаћенп, Дјелпмичнп исплаћенп, Није 

исплаћенп), у зависнпсти пд тпга да ли се приказују дппринпси на исплаћена примаоа 

(Исплаћенп), на дјелпмичнп исплаћена примаоа (Дјел. исплаћенп), или на примаоа кпја нису 

исплаћена (Није исплаћенп). У аналитичким ставкама пптребнп је навести изнпсе у ппља: 

Радни сати, Брутп примаоа, Дппринпс ПИО, Дппринпс здравствп, Дппринпс за дјечију 

заштиту, Дппринпс за заппшљаваое, Укупни дппринпси (аутпматски унпс), Дпхпдак и Нетп 

примаоа.  

Акп ппднпсилац пријаве има статус ппслпдавца из кпжарске или текстилне индустрије, у ппље 

Брутп примаоа унпси се изнпс брутп плате пп фпрмули: 

Бп = (Нп + 0,07425 * ПБП) / 0,90 

гдје је: 

 Бп  - Изнпс брутп плате 

 Нп  - Изнпс нетп плате 

 ПБП  - Прпсјечна брутп плата у Републици Српскпј за претхпдни мјесец, према 

ппсљедоем ппдатку Републичкпг завпда за статистику пбјављенпм у 

Службенпм гласнику Републике Српске 

Ппслпдавац из кпжарске или текстилне индустрије пбиљежава у пријави свпј статус 

укључиваоем квачице на идентификатпру Ппслпдавац из кпжарске или текстилне инд. кпји се 

у екрану за унпс налази изнад Брпја прптпкпла. 
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У примјерима 1 и 2 наведене су исплате кпје се налазе на виду исплате ВИ-1. Све пбавезе кпје 

се пднпсе на друге видпве исплате приказују се на исти начин кап и пбавезе са вида исплате 

ВИ-1. Акп се ппднпсе пдвпјене пријаве за ппрез и за дппринпсе, ппрези са других видпва 

исплате навпде се на Пријави за ппрез на дпхпдак, а пбавезе дппринпса пп другим видпвима 

исплате навпде се на Пријави за дппринпсе.  

 

Омпгућаваое аутпматскпг пбрачуна ппдатака са исправним стппама ппреза и дппринпса 

Да би прпграм вршип исправан пбрачун пп важећим стппама ппреза и дппринпса, пптребнп је 

у прпзпру Мјесец ппдесити параметре мјесеца за кпји се пријава ппднпси (Слика 4). 

 

Слика 4. 

Ппслпдавац из кпжарске или текстилне индустрије, ппред псталих ппдатака, треба за сваки 

мјесец у ппље Прпсјечна плата из претхпднпг мјесеца унијети прпсјечну брутп плату у 

Републици Српскпј за претхпдни мјесец, према ппсљедоем ппдатку Републичкпг завпда за 

статистику пбјављенпм у Службенпм гласнику Републике Српске. Унпс ппдатака пмпгућава се 

притискпм на дугме Измјена ппдатака. 

 


