
Прилог број 11 

Република Српска 
Министарство финансија 

Пореска управа 

Образац 1001 
Захтјев за издавање пореске 

картице 
БАР КОД 

  Одјељак 1 – Подаци о пореском обвезнику 
1) ЈМБ/ЈИБ 4) Врста захтјева

 Основни Измјењени Бар код основног захтјева: 

5) Шифра општине

2) Име и презиме 6) Телефон 8) Порески период:

Од 
/ /20

До 
/ /20

3) Адреса 7) Е-mail адреса

             Одјељак 2 – Подаци о послодавцу 
1) ЈИБ 4) шифра општине 6) Телефон

2) Назив послодавца

3) Адреса 7) Е-маил адреса

Одјељак 3 - Подаци о издржаваним члановима 

Р. 
бр. 

Име и презиме супружника, 
дјетета, родитеља или другог 

издржаваног члана 
ЈМБ 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 (1/12 из чл. 9 ст. 1. тачка а.  Закона)   х  ( ред 9 Одјељка 3 )
2) 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 
Изјава:  Под моралном,  материјалном  и  кривичном  одговорношћу, 
изјављујем  да  су  сви подаци у овом захтјеву  потпуно тачни и  
вјеродостојни 

Датум пријема 
Име и презиме пореског службеника 

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

Потпис пореског обвезника / лица  Датум обраде 

МП 
Име и презиме лица које је поднијело захтјев Одобрено 

Потпис лица које је поднијело захтјев Није одобрено 

initiator:tehnicka.podrska@poreskaupravars.org;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:88bdaccacbb58a4c842f8406118ae420



Начин попуњавања Обрасца 1001 

У одјељак 1 уносе се подаци о пореском 

обвезнику: ЈМБ/ЈИБ, име и презиме, адреса, подаци 

под редним бројем 4): уколико се захтјев за 

издавање пореске картице − извод подноси први пут 

у пореској години уноси се ознака „основни“, а 

сваки сљедећи захтјев за издавање пореске картице 

извод  у току исте  пореске  године  носи  ознаку 

„измијењени“. Пореки обвезник уноси шифру 

општине из шифарника општина и градова који је 

саставни дио Наредбе о уплаћивању одређених 

прихода буџета републике, општина и градова и 

фондова, порески период за који се издаје пореска 

картица − извод (порески период од првог дана 

наредног мјесеца у односу на мјесец подношења 

захтјева), адресу, телефон и е-mail адресу. 

 
Одјељак 2 попуњавају само  они порески обвезници 
који имају исплатиоца плате, а подносе захтјев за 
издавање пореске картице − извод. У овај одјељак 
порески обвезник уноси податке о послодавцу 
(исплатиоцу плате) који ће вршити умањење по 
основу пореске картице − извод, и то: ЈИБ 
послодавца (исплатиоца плате), назив послодавца, 
шифру општине, адресу, телефон и е- mail адресу. 
 
Овај одјељак не попуњавају порески обвезници који 
нису у радном односу, тј. који немају исплатиоца 
плате. 

 
У одјељак 3 уносе се подаци о издржаваним 
члановима: име и презиме издржаваног члана, 
ЈМБ/ЈИБ издржаваног члана, ознаку за издржаваног 
члана и број мјесеци издржавања. У ред 9 уноси се 
укупан број мјесеци издржавања за издржаване 
чланове. 
Одјељак 4 попуњава се на сљедећи начин: 

У ред 1 уноси се укупан износ умањења за 
издржаване чланове, који се добије када се 1/12 
износа из члана 9. став 1. тачка а) Закона о порезу 
на доходак, помножи са укупним бројем мјесеци 
издржавања из реда 9 Одјељка 3. 
 
У ред 2 уноси се износ камате за годину за коју се 
подноси захтјев за издавање пореске картице 

− извод на основу доказа банке са којом је закључен 
стамбени кредит. 

 
У ред 3 уноси се износ пензијског доприноса за 
добровољно пензијско осигурање који ће порески 
обвезник уплатити у пореској години за коју подноси 
захтјев за издавање пореске картице − извод, а 
највише до 1.200 КМ. 
 
У ред 4 уноси се износ који чини збир умањења из 
реда 1, 2 и 3. 
 
Порески обвезници који први пут остварују право на 
умањење пореске основице и обвезници који су то 
право већ остварили а код којих је дошло до промјене 
података о условима за остваривање права, уз 
захтјев за издавање пореске картице − извод, дужни 

су да доставе сљедећа документа, у зависности од 
испуњености услова, односно настале промјене: 

А) За издржаване чланове домаћинства: 

− доказ о висини примљене отпремнине од 
послодавца за оне издржаване чланове 
којима је у претходној години престао радни 
однос због одласка у пензију или због тога 
што су проглашени технолошким вишком, 

− извод из матичне књиге вјенчаних, 
потврду/увјерење о незапослености Завода 
за запошљавање, уколико је издржавани  
члан незапослен, 

− увјерење о пословној неспособности од 
Центра за социјални рад, уколико је 
издржавани  члан пословно неспособан, 

− чек од посљедње исплаћене пензије и 
рјешење о пензији, уколико је супружник 
пензионер, 

− извод из матичне књиге рођених, за дјецу 
(рођену у браку, изван брака и усвојену), 

− потврду/увјерење од образовне установе, 
уколико је издржавани члан на школовању и 

− извод из матичне књиге рођених пореског 
обвезника, уколико је издржавани члан 
родитељ. 

 
Б) За камату на стамбени кредит: 

− овјеренy копијu уговора о стамбеном кредиту, 
− изјавy пореског обвезника овјеренy код 

надлежног органа да је кредит узет за једну 
и једину некретнину ради рјешавања свог 
стамбеног питања и чланова његовог 
заједничког домаћинства и да он и чланови 
његовог домаћинства нису власници ни 
сувласници стамбене јединице у земљи и у 
иностранству, 

− доказ од банке са којом је закључен уговор, о 
износу камате која ће се плаћати у години 
за коју се остварује право на умањење, 

− доказ да је кредит узет за стамбену 
некретнину у којој порески обвезник 
станује или ће становати и 

− доказ да се стамбена јединица на коју се 
односи кредит налази на територији 
Републике Српске. 

 
В) За пензијски допринос за добровољно 
пензијско осигурање: 

− овјерен уговор о добровољоном пензијском 
осигурању и 

− потврду о плаћеном износу добровољног 
осигурања за годину за коју остварује право 
на умањење пореске основице. 

 
Порески обвезници који су остварили право на 
умањење пореске основице за издржаване 
чланове, а код којих није дошло до промјене 
података у вези са издржаваним члановима, 
приликом подношења захтјева за издавање 
пореске картице − извод нису дужни поново да 
достављају документацију прописану за 
издржаване чланове. 
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