
 

Република Српска 

Министарство финансија 

Пореска управа 

Образац 1005  -  Прилог уз 

Годишњу пријаву за порез на доходак 

За физичка лица која су остварила доходак који 

подлијеже плаћању пореза по одбитку 

 
Пореска 

година 

 

Подаци о пореском обвезнику 

1) ЈМБГ/ЈИБ 

              

2) Име и презиме 

 
Табела 1 - Лична примања  

Р. 
број 

Назив и ЈИБ послодавца 
Бруто 
примање 

Расход 
(доприноси) 

Доходак                 
(3-4) 

Умањење 
пореске 

основице 

Основица                 
(5-6)           

Порез на 
доходак     

(7 х %) 

Нето 
доходак        

(5-8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЛИЧНА ПРИМАЊА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА 

 

 
1 

_______________________________________ 

 
             

 

       

 

 

2 

_______________________________________ 

 
             

 

       

 

 
3 

_______________________________________ 

 
             

 

       

ЛИЧНА ПРИМАЊА ОСИМ ПРИМАЊА  ИЗ РАДНОГ ОДНОСА 

 

 
1 

______________________________________ 

 
             

 

       

2 
______________________________________ 

 
        

 
    

 

       

3 
______________________________________ 

 
       

 
     

 

       

УКУПНА ЛИЧНА ПРИМАЊА        

Табела 2 – Доходак од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине 

Расход 
Р. 

број 
Назив и ЈИБ исплатиоца 

Бруто 

приход Доприноси 
(3х%)    

Признати 

трошкови 

Доходак 

(3-5) 
Порез      
(6х %) 

Доходак након 

опорезивања                
(6-7-4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

1 

_______________________________________ 

 
             

 

      

 

 
2 

_______________________________________ 

 
             

 

      

УКУПНО        

 

Табела 3 – Доходак од капитала (од закупа/подзакупа покретне и непокретне имовине) 

Р. 
број 

Назив и ЈИБ исплатиоца 
Бруто 
приход 

Расход 
(Признати трошкови) 

Доходак           
(3-4) 

Порез               
(5х %) 

Доходак након 
опорезивања    

(5-6)   

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

1 

_______________________________________ 
 

             

 

     

 

 

2 

_______________________________________ 

 
             

 

     

УКУПНО       

Овјера пореског обвезника       Овјера                         Овјера Пореске управе 

Изјава: Под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем  да  су  сви 
унесени подаци у овој пријави  потпуно тачни и вјеродостојни 

Датум пријема 

Име и презиме овлаштеног лица / законског заступника 

Потпис овлаштеног лица / законског заступника 

Датум 
Име и презиме пореског службеника 

Име и презиме лица које је попунило овај прилог 

Потпис лица које је попунило овај прилог 

Потпис  пореског службеника 

  

 

initiator:eobrasci@poreskaupravars.org;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:2b3af3d83ec93e4998085413c74d3070
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