
 
Пословно име/Име и презиме 
___________________________________________ 
 
ЈИБ/ЈМБГ  
 
Адреса_____________________________________ 
 
Телефон_______________________________ 
 
ПОРЕСКА УПРАВА  
ПОДРУЧНИ ЦЕНТАР 

___________________________ 

Под пуном кривичном и материјалним одговорношћу дајем сљедећу: 

И З Ј А В У 

КАО СУБЈЕКТ КОЈЕМ ЈЕ ЗАБРАЊЕНО ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ У МАЈУ 2020. ГОДИНЕ, 

А ЗАБРАНА ЈЕ ТРАЈАЛА НАЈКАСНИЈЕ ДО 11.05.2020. ГОДИНЕ 

 

Због придржавања мјера на спречавању ширења вируса корона, које је донио штаб за 
ванредне ситуације, забрањенo је обављање дјелатности у мају 2020. године а забрана 
је трајала  најкасније до 11.05.2020. године за: 
- Шифра дјелатности:__________ 
- Назив дјелатности:__________________________________________________ 
Запосленима наведеним у пореској пријави - Образац 1002, бар код број: 
______________ који због забране обављања наведене дјелатности у мају 2020. године 
нису радили, исплаћена је плата након опорезивања. 

Обрачунати су доприноси за мај 2020. године по основу обављања самосталне 
дјелатности за коју је забрањен рад у периоду од 01.05.2020.године најкасније до 
11.05.2020. године, наведени у пореској пријави - Образац 1002, бар код 
број:______________/Изводу пореске пријаве бар код___________.1 

На основу ове изјаве, а у складу са чланом 12.став 2. и став 3. Уредбе са законском 
снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед 
болести COVID 19 изазване вирусом SARS-COV-2 („Сл. гласник РС“, број: 35/20 и 46/20), 
подносим захтјев да се запосленим наведеним у пореској пријави - Образац 1002/ 
Изводу пореске пријаве, измире: 

- доприноси у износу од ____________ пријављени Обрасцем 1002, бар код број: 
_____________, 

- порез на лична примања у износу од __________ утврђени на основу података у 
Обрасцу 1002, /пријављени Обрасцем 1002 бар код број: _____________, шифра 
општине ___________, 

- обрачунати доприноси за мај 2020. године за лице које самостално обавља 
дјелатност у износу од ____________ пријављени Обрасцем 1002 бар код број: 
_____________,¹ 

- што укупно износи __________________. 

- -Прилог изјави: Извод из Обрасца 1002 - Запослени који нису радили због 
забране обављања дјелатности.2 

Мјесто:                                                                                                        Овлашћено лице: 

Датум:                                                                                                      _________________ 
                                                                 
1 Односи се на лице које самостално обавља дјелатност 
2 Доставља се само када одређени број радника правног лица или предузетника није радио због забране обављања дјелатности 


