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Пореска управа 

Образац 1001 
 

Захтјев за умањење пореске 
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 Захтјев за издавање пореске 

картице-извод ���� 

 

БАР КОД 

                                Одјељак 1 – Подаци о пореском обвезнику 

1) ЈМБГ 4) Врста захтјева 

 Основни    Измјењени 

 
Бар код основног захтјева: 

             5) Шифра општине 

      
        

2) Име и презиме 
 

 

6) Телефон 

3) Адреса 
 

7) Е-mail адреса 

8) Порески период: 
 

Од 

  / /20     
До 

  / /20  

             Одјељак 2 – Подаци о послодавцу 

1) ЈИБ 

             

2) Назив послодавца   

4) шифра општине 
 

   

6) Телефон 

3) Адреса  7) Е-маил адреса 

Одјељак 3 - Подаци о издржаваним члановима 

Р. 

бр. 

Име и презиме супружника, 

дјетета, родитеља или другог 
издржаваног члана 

ЈМБГ издржаваног члана 

Уписати ознаку 

издржаваног члана: 
1-дијете млађе од 18 

2-дије.старије од 18 

3-супружник 
4-родитељи 

Број мјесеци 

издржавања 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9 Укупан број  мјесеци издржавања   

Одјељак 4 – Умањење пореске основице 
Р. 

бр. 
Основ умањења 

Износ 

умањења 

1) Издржавани чланови (неопорезиви дио дохотка x стопа x ред 9 Одјељка 3)   

2) Плаћена камата на стамбени кредит   

3) Уплаћени пензијски допринос за добровољно пензијско осигурање   

4) Укупно умањење основице (1+2+3) 
 

Изјава и потпис пореског обвезника                             Овјера                          Овјера Пореске управе 

Датум пријема Изјава:  Под моралном,  материјалном  и  кривичном  одговорношћу, 
изјављујем  да  су  сви подаци у овом захтјеву  потпуно тачни и  

вјеродостојни 
Име и презиме пореског службеника 

Име и презиме пореског обвезника  Потпис  овлашћеног лица које је вршило обраду 
 

Потпис пореског обвезника лица  Датум обраде  

Име и презиме лица које је поднијело захтјев Одобрено   

Потпис лица које је поднијело захтјев 

Датум 
 

Није одобрено 

 

 

 

 

МП 

initiator:obrazac@poreskaupravars.org;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:ab7f3e393be1fd48be6f02124a8dac77



ПРИМЈЕР ПОПУЊАВАЊА ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКЕ КАРТИЦЕ–
ИЗВОД, ОБРАЗАЦ 1001 за 2011. годину 
 
 
У заглављу Обрасца 1001 знаком „x“ означити квадратић иза текста „Захтјев за 
издавање пореске картице-извод“. 
 

Одјељак 1 – Подаци о пореском обвезнику 
Под редним бројем 1),2),3),5),6) и 7) уписују се лични подаци о подносиоцу захтјева 
(ЈМБГ, име и презиме, адреса, шифра општине пребивалишта, број телефона и e-mail 
адреса), под р.бр. 4) знаком „x“ означити квадратић испред ријечи „Основни“, а под 
р.бр. 8) уписује се порески период 01.01.2011.–31.12.2011. године. 
 

Одјељак 2 – Подаци о послодавцу 
Под р.бр. 1),2),3),4),6) и 7) уписују се подаци о послодавцу (ЈИБ, назив и адреса 
послодавца, шифра општине послодавца , број телефона и e-mail адреса послодавца). 
 

Одјељак 3 – Подаци о издржаваним члановима  
Уписују се подаци о издржаваним члановима пореског обвезника (име и презиме, 
ЈМБГ, ознаку издржаваног члана и број мјесеци издржавања у 2011. години) 
 

Одјељка 4 – Умањање пореске основице 
Годишњи лични одбитак у 2011. години износи 3000 КМ, а на мјесечном нивоу лични 
одбитак износи 250 КМ тј. 1/12 годишњег личног одбитка 
 

Ред 1) Одјељка 4 попуњава  се на начин да се број мјесеци издржавања из реда 9 
Одјељка 3, који у овом случају износи 24 мјесеца, помножи са 75 КМ, чиме се добије 
износ од 1800 КМ (75 КМ x 24 мјесеца). Износ од 75 КМ је мјесечни износ умањења 
пореске основице по сваком издржаваном члану, који представља 30% неопорезивог 
дохотка на мјесечном нивоу (250 КМ x 30%= 75 КМ), а на годишњем нивоу тј. за 12 
мјесеци издржавања, износ умањења је 900 КМ по сваком издржаваном члану (3000 
КМ x 30%= 900 КМ).  
Ред 2) Одјељка 4 попуњава се на начин тако што се уписује укупан износ камате на 
стамбени кредит коју ће порески обвезник плаћати за 2011. годину према отплатном 
плану банке код које је кредит задужен. Укупан износ камате чини збир мјесечних 
износа камате из отплатног плана банке за 2011. годину, који у наведеном примјеру, 
према отплатном плану за 2011. годину  износи 500 КМ. Уколико је износ камате у 
отплатном плану за 2011. годину исказан у страној валути, у том случају подносилац 
захтјева тај износ камате прерачунава у домаћу валуту тј. конвертибилне марке према 
важећем курсу на дан подношења Захтјева за издавање пореске картице-извод.  
Ред 3) „Уплаћени пензијски допринос за добровољно пензијско осигурање“ не 
попуњава се. 
У ред 4) је унешен укупан износ умањења од 2300 КМ, који представља збир износа 
укупног умањења по основу издржаваних чланова из реда 1) и износа плаћене камате за 
2011. годину из реда 2) Одјељка 4. 
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