
 

 Додатак 1 – Пренос губитка из претходног пореског периода 

а. 
 

 Год. 

б.  
Износ 

добити/губитка 

в. 
 

 Губитак 

г.  
 

Пренос губитка 

д. 
 

Примједбе 

     
     
     
     
     

    Укупан износ (уноси се из колоне г. у р. бр. 58. Обрасца 1101) 

 

  Додатак 2 – Порески кредит  (порез плаћен изван Републике Српске)                                              

а 

 
Ред. 

број 

б 

 
Назив стране државе, 

Федерација БиХ, 
Брчко Дистрикт БиХ 

в 

 
Остварени 

приход 
изван  

Републике 

Српске 

г 

 
% 

пореза 

д 

 
Износ плаћеног пореза 

изван  
Републике Српске  

ђ 

 
Износ пореза који се 

признаје као порески 
кредит 

      
      
      
 Ако имате више од три ставке, обиљежите ово поље  и приложите додатну табелу. 

Уноси се укупан износ из додатне табеле >> 
 

 
Унијети укупан износ у колону ђ) и 

у р. бр. 64. Обрасца 1101. 

    

   Додатак 3 – Списак опреме, постројења и непокретности у која су извршена улагања у сврху  

                          умањења пореске основице 

а)   
 

 

Ред. 
бр. 

б)  
 

Назив опреме, 

постројења и 

непокретности 

в) 

 

Основне техничке 

карактеристике 

г) 

 

Мјесто 

инсталирања/стављања 

у функцију 

д) 

 

Износ 

улагања 

ђ) 

 

Датум 

улагања 

е) 

        

Начин 

улагања 

       

       

       

       

       

Овјера 
Овјера пореског обвезника                                         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 пореског службеника: 
 

 

 

Име и презиме овлаштеног лица / законског заступника: Датум: 

Потпис овлаштеног лица / законског заступника: 

Име и презиме лица које је попунило Додатак: 
 

 
М. П. 

Потпис  пореског службеника: 

Потпис лица које је попунило Додатак: 

 

1102 – Додаци уз Годишњу пореску пријаву за порез на добит 
(поднијети уз Годишњу пореску пријаву за порез на добит – Образац 1101) 

Подаци о пореском обвезнику 
1. Назив пореског обвезника: 
 

2. Јединствени идентификациони број  

             
 

3. Период за који се подноси  
пријава  
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