
Подаци о пореском обвезнику 

Табела 1 – Доходак из самосталне дјелатности 

Табела 2 – Плаћени  трошак продате  робе  

 

Табела 3-Плаћени трошак   материјала 

   Табела 4 – Промјена вриједности залиха учинака  

  

Република Српска 
Министарство финансија 

Пореска управа 

Образац 1006  -  Прилог уз  

Годишњу пријаву за порез на доходак 
за лица која остварују доходак од самосталне 

дјелатности 

 

Пореска 

година 

 

1) ЈИБ 3) ЈМБГ 

                          

2) Назив радње 
 

4) Име и презиме 

a)  

р.бр. 

б) 

Врста прихода 

в) 

Износ 

1 Наплаћени приходи од продаје производа и материјала  

2 Наплаћени приходи од продаје робе  

3 Наплаћени приходи од услуга  

4 Наплаћени приходи од финансирања  

5 Наплаћени ванредни приходи  

6 Приходи од продаје по цијени нижој од тржишне  

7   

8   

9 Укупно наплаћени приход  

10 Укупни трошкови (збир трошкова из  Табела 2,3, 5± 6,7 и 8)  

11 ДОХОДАК (тачка 9 минус тачка 10)  

a) 

р.бр 

б) 

Трошкови продате робе  

в) 

Износ 

1 Почетно стање залиха робе   

2. Обавезе према добављачима за робу и  зависне трошкове набавке  на почетку  пореског 

периода  

 

3. Набавка  робе  

4. Стање залиха робе на крају  пореског  периода   

5. Обавезе према добављачима  за робу и зависне трошкове набавке  на крају пореског 

периода  

 

6. Плаћени трошак продате робе (1+2+3-4-5))  

a) 

р.бр 

б) 

Трошкови материјала 

в) 

Износ 

1 Почетно стање залиха материјала    

2. Обавезе према добављачима за материјал и  зависне трошкове набавке  на почетку  

пореског периода  

 

3. Набавкa  материјала  

4. Стање залиха материјала на крају  пореског  периода   

5. Обавезе према добављачима  за материјал и зависне трошкове набавке  на крају 

пореског периода  

 

6. Плаћени трошак  материјала  (1+2+3-4-5))  

a)  

р.бр 

б) 

Промјена вриједности  залиха учинака   

в) 

Износ 

1 Почетно стање залиха учинака   

2 Стање залиха учинака на крају пореског периода   

3 Повећање /смањења залиха  учинака (±)  

4. Проценат повећања/смањења залиха учинака (3/1х100)  

initiator:obrazac@poreskaupravars.org;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:f0f95f78d16fb342a01f34d311fea808



 

 

 

 

 

Образац 1006  – наставак (страна 2) 

1) ЈИБ/ЈМБГ 2)  Назив радње / Име и презиме 

              

Табела 5-Корекција плаћених трошкова укључених у цијену коштања за проценат повећања /смањења 

залиха учинака    

Табела 6 – Плаћени трошкови који терете расходе периода  

Табела 7 – Продаја капиталних добара која се користе у пословне сврхе 

 

                             

 

 

 

 

 

 

a)  

р.бр. 

б) 

Шлаћени трошкови  укључени у цијени коштања учинака  

в) 

Износ 

1 Трошкови материјала  (редни број 6 табеле 3)  

2 Трошкови амортизације  

3 Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода  запослених  у производњи  

4 Трошкови  горива  и енергије   

5 Трошкови производних услуга   

6 Остали трошкови  који се укључују у цијену коштања   

7 Дио индиректних трошкова који су приписани залихама на основу кључа за расподјелу  

8   

9   

10   

11 Укупан износ  (сабрати тачке  1 до 10)   

12 Проценат повећања  /смањења залиха  учинака (Редни број 4 табеле 4)  

14 
Износ смањења/повећања плаћених трошкова   укључених у цијену коштања учинака  

(11х12) 

 

a)  

р.бр. 

б) 

Плаћени трошкови  

в) 

Износ 

1 Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода    

2 Трошкови производних услуга    

3 Трошкови горива и енергије     

4 Нематеријални  трошкови   

5 Финансијски расходи   

6 Остали расходи    

7 Спонзорство и донације до 2% прихода  

8 Трошкови амортизације   

10   

11 Укупан износ  (сабрати тачке  1 до 10)   

a) 

р.бр. 

б) 

Врста имовине 

в) 

Продајна 

вриједност 

г) 

Набавна 

вриједност 

д) 

Добитак 

ђ) 

Губитак 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11 
Укупно  

(Добитак се уноси у приход а губитак у расходе) 

    



 

 

 

 

 

Образац 1006  – наставак (страна 3) 

1) ЈИБ/ЈМБГ 2)  Назив радње / Име и презиме 

              

Табела 8– Набавка по цијени већој од тржишне 

                                                Табела 9 – Продаја по цијени нижој од тржишне 

 

 

 Табела 10 – Пренос губитка из претходног пореског периода 

 

Табела 11 – Доходак од капитала (закуп/подзакуп између физичких лица) 

a) 

р.бр. 

б) 

Подаци o лицима од којих је 

извршена набавка 

в) 

Врста трансакције 

г) 

Трансферна 

цијена 

д) 

Тржишна 

цијена 

ђ) 

Разлика 

(д – г) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11 Укупно  

a) 

р.бр. 

б)  

Подаци o  лицима  

 којима је извршена продаја 

в) 

Врста трансакције 

г) 

Трансферна 

цијена 

д) 

Тржишна 

цијена 

ђ) 

Разлика 

(д – г) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11 Укупно (износ прихода унијети у Табелу 1 овог обрасца )  

а) 

Година 

б) 

Доходак   

в) 

Губитак 

г) 

Износ 

губитка 

ради 

умањења 

дохотка  

д) 

Пренос 

губитка 

д) 

Примједбе 

      

      

      

      

      

 
    Укупно 

Износ губитка  из колоне г) унијети у  редни број 5, колона 

7(Пренешени губитак), Обрасца 1004 



 

 

 

 

 

Образац 1006  – наставак (страна 4) 

1) ЈИБ/ЈМБГ 2)  Назив радње / Име и презиме 

              

 

 

Табела 12 – Доходак од капиталних добитака 

  

Овјера 

   Овјера пореског обвезника                                  Овјера Пореске управе 

 

 

 

 

 

а) 

р.бр 

б) 

Врста прихода 

в) 

Приход 

г) 

Трошак 

д) 

Доходак 

1     

2     

3     

4     

5 Укупно ( уноси се у Образац 1004 )     

а) 

р.бр 

б) 

Врста прихода 

в) 

Набавна 

вриједност 

г) 

Продајна 

вриједност 

д) 

Доходак од 

капиталног 

добитка 

1     

2     

3     

4     

5 Укупно ( уноси се у Образац 1004 )    

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 Датум Име и презиме пореског службеника 

Потпис овлаштеног лица / законског заступника 

Име и презиме лица које је попунило додатак 

 
МП 

 

Потпис  пореског службеника 

 Потпис лица које је попунило додатак 
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