
Пореска управа Републике Српске

На основу члана 41. став 10. Закона о Пореској управи
- Пречишћени текст (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 112/07, 22/08 и 34/09) и чла на 88. став 3. За ко на о
ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), ди рек тор По ре ске
упра ве, уз са гла сност ми ни стра фи нан си ја,  д о  н о  с и

У П У Т  С Т В О

ЗА ПОД НО ШЕ ЊЕ И ПО ПУ ЊА ВА ЊЕ МЈЕ СЕЧ НЕ 
ПРИ ЈА ВЕ ПО РЕ ЗА ПО ОД БИТ КУ - ОБРА ЗАЦ 1002

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

1. Овим упут ством уре ђу ју се на чин под но ше ња и на -
чин по пу ња ва ња мје сеч не при ја ве по ре за по од бит ку на
Обра сцу 1002 (у да љем тек сту: Обра зац 1002), чи ја са др -
жи на и из глед се на ла зе као при лог Пра вил ни ка о при мје -
ни За ко на о по ре зу на до хо дак.

2. Обра зац 1002 са до дат ним ли сто ви ма под но се над ле -
жној под руч ној је ди ни ци По ре ске упра ве (у да љем тек сту:
ПУ) ис пла ти о ци до хот ка на ко ји се об ра чу на ва и пла ћа по -
рез по од бит ку и упла ти о ци до при но са ко ји вр ше ис пла ту
до хот ка ко ји под ли је же пла ћа њу до при но са и/или су об ве -
зни ци пла ћа ња до при но са.

3. Над ле жна под руч на је ди ни ца ПУ од ре ђу је се пре ма
мје сту ре ги стра ци је по ре ског об ве зни ка.

4. Обра зац 1002 са до дат ним ли сто ви ма под но си се:

4.1. за по рез,

4.2. за до при но се и

4.3. за по рез и до при но се.

4.1. При ја ву за по рез ис пла ти лац до хот ка под но си:

4.1.1. ка да у по ре ском пе ри о ду вр ши ис пла те до хот ка
на ко ји се по рез пла ћа по од бит ку и ко ји под ли је же пла ћа -
њу до при но са, а ко ји се од но си на ис плат ни пе ри од по чев
од 1. јануара 2011. го ди не до по чет ка по ре ског пе ри о да за
ко ји се под но си при ја ва и /или

4.1.2. ка да у по ре ском пе ри о ду вр ши ис пла ту до хот ка
на ко ји се по рез пла ћа по од бит ку а ко ји не под ли је же пла -
ћа њу до при но са без об зи ра на ко ји се ис плат ни пе ри од од -
но си ис пла та до хот ка.

4.1.3. При ја ва за по рез под но си се до 10. у мје се цу за
све ис пла те из вр ше не у прет ход ном мје се цу.

4.2. При ја ву за до при но се под но си упла ти лац до при но -
са до кра ја те ку ћег мје се ца за прет ход ни мје сец ка да
испла та до хот ка ко ји под ли је же пла ћа њу до при но са ни је у
пот пу но сти или уоп ште из вр ше на у мје се цу за ко ји се до -
при но си об ра чу на ва ју.

4.3. При ја ву за по рез и до при но се по ре ски об ве зник,
ис пла ти лац до хот ка и упла ти лац до при но са под но се:

4.3.1. ка да је у те ку ћем мје се цу за те ку ћи мје сец ис пла -
тио у пот пу но сти до хо дак на ко ји се по рез пла ћа по од бит -
ку и ко ји под ли је же пла ћа њу до при но са и

4.3.2. ка да вр ши ис пла те до хот ка ко ји под ли је же пла ћа -
њу по ре за по од бит ку и до при но са чи ји је пе ри од ис пла те
до 31. де цем бра 2010. го ди не.

4.3.3. При ја ва за по рез и до при но се под но си се до 10. у
мје се цу за све ис пла те из вр ше не у прет ход ном мје се цу.

5. Обра зац 1002 под но си се пр вен стве но елек трон ским
пу тем, ко ри шће њем од го ва ра ју ће апли ка ци је за под но ше -
ње мје сеч не при ја ве за по рез по од бит ку, сла њем на сер вер
ПУ или до ста вом про пи са не ЕПП да то те ке по сред ством
елек трон ског ме ди ју ма (USB или CD) над ле жној под руч -
ној је ди ни ци ПУ. Овај на чин под но ше ња при ја ве под ра зу -
ми је ва до ста вља ње од штам па ног са мо основ ног ли ста
при ја ве са до ди је ље ним бар-ко дом, у два при мјер ка, ра ди
овје ре при је ма, a aко ни је мо гу ће из вр ши ти под но ше ње по -
ре ске при ја ве елек трон ским пу тем, у том слу ча ју под но ше -
ње при ја ве вр ши се лич но или пу тем по ште, у два при мјер -
ка, са свим до дат ним ли сто ви ма.

6. Ако су у јед ном мје се цу из вр ше не ис пла те до хот ка
на ко ји се пла ћа по рез по од бит ку и ко ји под ли је же пла ћа -
њу до при но са за ви ше ис плат них пе ри о да, та да се за исти
по ре ски пе ри од под но си оно ли ко мје сеч них при ја ва по ре -
за по од бит ку - Обра зац 1002 ко ли ко има ис плат них пе ри -
о да, осим ако је у јед ном мје се цу из вр ше на ис пла та при ма -
ња из рад ног од но са из ра ни јих го ди на (по суд ској пре су -
ди, за о ста ле ис пла те и сл.), тад ис плат ни пе ри од мо же обу -
хва ти ти ви ше мје се ци у окви ру ка лен дар ске го ди не или ка -
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лен дар ску го ди ну од 1. јануара до 31. децембра, а за за -
оста ле ис пла те из те ку ће го ди не ис плат ни пе ри од мо ра би -
ти у окви ру мје се ца.

7. Ако су у јед ном мје се цу из вр ше не ис пла те до хот ка за
прет ход не мје се це из те ку ће го ди не (по суд ској пре су ди,
за о ста ле ис пла те и сл.) на ко ји се пла ћа по рез по од бит ку
ко ји под ли је же пла ћа њу до при но са, на при ја ви “по ре за”
ис плат ни пе ри од мо же об у хва ти ти ви ше мје се ци у окви ру
ка лен дар ске го ди не, а на при ја ви до при но са ис плат ни пе -
ри од уви јек мо ра би ти у окви ру мје се ца.

8. Ако су у јед ном мје се цу из вр ше не ис пла те до хот ка
из ра ни јих го ди на (по суд ској пре су ди, за о ста ле ис пла те и
сл.) на ко ји се пла ћа по рез по од бит ку и ко ји под ли је же
пла ћа њу до при но са, на при ја ви “по ре за и до при но са”
исплат ни пе ри од мо же об у хва ти ти ви ше мје се ци у окви ру
ка лен дар ске го ди не или ка лен дар ску го ди ну.

II - ОСНОВ НИ ЛИСТ ОБРА СЦА 1002

9. Основ ни лист Обра сца 1002 под но се сви ис пла ти о ци
до хот ка на ко ји се по рез пла ћа по од бит ку и упла ти о ци до -
при но са, уз од го ва ра ју ћи до дат ни лист, у за ви сно сти од ви -
да ис пла те опо ре зи вог до хот ка и осно ва упла те до при но са.

10. Основ ни лист се по пу ња ва на сље де ћи на чин:

10.1. ру бри ка “По сло дав ци из ко жар ске и тек стил не
ин ду стри је” по пу ња ва се та ко што по сло дав ци ко ји су
развр ста ни у област ко жар ске и тек стил не ин ду стри је
(области 13, 14 и 15) пре ма кла си фи ка ци ји дје лат но сти Ре -
пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: РС) озна ча ва ју по ље
“Да”, а оста ли по сло дав ци озна ча ва ју по ље “Не”.

11. Ру бри ка “ЈИБ по сло дав ца” по пу ња ва се на сље де ћи
на чин:

11.1. по ре ски об ве зни ци са сје ди штем у Ре пу бли ци
Срп ској у ову ру бри ку уно се основ ни је дин стве ни иден ти -
фи ка ци о ни број (у да љем тек сту: ЈИБ),

11.2. по слов не је ди ни це на те ри то ри ји РС прав них ли -
ца из Фе де ра ци је БиХ и Брч ко Ди стрик та уно се под број
по слов не је ди ни це,

11.3. упла ти о ци до при но са чи је је мје сто ра да ван те ри -
то ри је РС уно се основ ни ЈИБ,

11.4. по ре ски об ве зни ци, фи зич ка ли ца ко ја оства ру ју
при хо де од са мо стал не дје лат но сти, а ко ја ни су ре ги стро -
ва на за оба вља ње те дје лат но сти и фи зич ка ли ца ко ја
оства ру ју при хо де по осно ву лич них при ма ња у ино стран -
ству и дру гим ди је ло ви ма БиХ, као и фи зич ко ли це ко је
оства ру је при хо де по осно ву лич них при ма ња код ди пло -
мат ског или кон зу лар ног пред став ни штва стра не зе мље,
од но сно ме ђу на род не ор га ни за ци је или код пред став ни ка
или слу жбе ни ка та квог пред став ни штва, од но сно ор га ни -
за ци је ко ја има ди пло мат ски иму ни тет, у ру бри ку “ЈИБ по -
сло дав ца” уно се је дин стве ни ма тич ни број (у да љем тек -
сту: ЈМБ) и

11.5. фи зич ка ли ца ко ја ин ди ви ду ал но (са мо стал но)
пла ћа ју до при но се у скла ду са За ко ном о до при но си ма у
ру бри ку “ЈИБ по сло дав ца” уно се ЈМБ.

12. Ру бри ка “По ре ски пе ри од” по пу ња ва се на сље де ћи
на чин:

12.1. ка да се при ја вљу је по рез или ка да се при ја вљу ју
исто вре ме но и по рез и до при но си, упи су је се по че так и
крај мје се ца у ко ме је ис пла ћен опо ре зи ви до хо дак,

12.2. ка да се при ја вљу ју до при но си, упи су је се по че так
и крај мје се ца за ко ји се об ра чун до при но са до ста вља. По -
че так по ре ског пе ри о да мје сеч не при ја ве за до при но се не
мо же би ти ста ри ји од 1. јануара 2011. го ди не.

13. Ру бри ка “Ис пла та за пе ри од” по пу ња ва се на сље -
де ћи на чин:

13.1. ка да се при ја вљу је по рез или ка да се при ја вљу ју
исто вре ме но и по рез и до при но си, упи су је се по че так и
крај мје се ца за ко ји је ис пла ћен опо ре зи ви до хо дак,

13.1.1. ис плат ни пе ри од у по ре ској при ја ви за по рез мо -
же об у хва ти ти ви ше мје се ци у ка лен дар ској го ди ни, али не
ду жи од ка лен дар ске го ди не,

13.2. ка да се при ја вљу ју до при но си, упи су је се по че так
и крај мје се ца за ко ји се об ра чун до при но са при ја вљу је.
По че так ис плат ног пе ри о да мје сеч не при ја ве по ре за по од -
бит ку за до при но се не мо же би ти ста ри ји од 1. јануара
2011. го ди не.

14. У ру бри ку “Ши фра оп шти не” упи су је се ши фра оп -
шти не пре би ва ли шта по ре ског об ве зни ка - фи зич ког ли ца,
од но сно мје сто ра да упла ти о ца до при но са:

14.1. у мје сеч ну при ја ву по ре за по од бит ку ко јом се
при ја вљу је по рез уно си се ши фра оп шти не пре би ва ли шта
по ре ског об ве зни ка - фи зич ког ли ца,

14.2. у мје сеч ну при ја ву по ре за по од бит ку ко јом се
при ја вљу ју до при но си уно си се ши фра оп шти не мје ста ра -
да упла ти о ца до при но са,

14.3. ако је мје сто пре би ва ли шта за по сле ног из ван те -
ри то ри је Ре пу бли ке Срп ске, та да је ши фра оп шти не за
при ја вљи ва ње и по ре за на до хо дак и до при но са ши фра оп -
шти не мје ста ра да ис пла ти о ца до хот ка, од но сно упла ти о ца
до при но са.

15. У ру бри ци “При ја ва” озна ча ва се од го ва ра ју ће по -
ље, у за ви сно сти од вр сте по ре ске оба ве зе за ко ју се при ја -
ва под но си.

15.1. Ка да се при ја вљу је по рез, по ље 12 (По рез на до -
хо дак) озна ча ва се са “X”,

15.2. ка да се при ја вљу ју по ре зи и до при но си, по ље 13
(По рез и до при но си) озна ча ва се са “X” и

15.3. ка да се при ја вљу ју до при но си, по ље 14 (До при -
но си) озна ча ва се са “X”,

15.3.1. ако се при ја вљу ју до при но си на при ма ња ко ја су
ис пла ће на, та да се по ље 14.1. (При ма ње је ис пла ће но)
озна ча ва са “X”,

15.3.2. ако се при ја вљу ју до при но си на при ма ња ко ја су
дје ли мич но ис пла ће на, та да се по ље 14.2. (При ма ње дје ли -
мич но ис пла ће но) озна ча ва са “X” и

15.3.3. ако се при ја вљу ју до при но си на при ма ња ко ја
ни су ис пла ће на, та да се по ље 14.3. (При ма ње ни је ис пла -
ће но) озна ча ва са “X”.

16. У за гла вљу Обра сца 1002, у ред ни број 16. “Број за -
по сле них:” уно си се уку пан број за по сле них рад ни ка код
по сло дав ца.

17. У за гла вљу Обра сца 1002, у ред ни број 17. “Број ли -
ца ко ји ма је вр ше на ис пла та:” уно си се уку пан број ли ца
ко ји ма је из вр ше на ис пла та, ка ко за по сле них код по сло дав -
ца, та ко и ли ца ко ји ма је из вр ше на ис пла та, а ни су у рад -
ном од но су код по сло дав ца.

18. На чин по пу ња ва ња ко ло на 2 до 16 основ ног ли ста
опи сан је у По гла вљу III овог упут ства.

19. У ру бри ку са ред ним бро јем 11. основ ног ли ста
Обра сца 1002 уно се се по да ци о укуп ном из но су об ра чу на -
тих по ре за, од но сно до при но са са свих до дат них ли сто ва
по вр ста ма при хо да, пре ма На ред би о упла ћи ва њу од ре ђе -
них при хо да бу џе та Ре пу бли ке, оп шти на и гра до ва и фон -
до ва и Пра вил ни ку о усло ви ма, на чи ну оба вје шта ва ња,
обра чу на ва ња и упла те до при но са.

III - ОСНОВ НИ ЛИСТ И ДЛ1 - ПРИ МА ЊА ПО 
ОСНО ВУ РАД НОГ ОД НО СА

20. У до дат ни лист ДЛ1 - “При ма ња по осно ву рад ног
од но са” уно се се по да ци о об ра чу на том по ре зу на до хо дак
и до при но си ма на при ма ња оства ре на по осно ву рад ног
од но са на од ре ђе но и нео д ре ђе но ври је ме са пу ним и не пу -
ним рад ним вре ме ном, при прав нич ког ста жа и до пун ског
ра да.

III - 1. По пу ња ва ње мје сеч не при ја ве по ре за по 
од бит ку за до при но се

21. Основ ни лист и до дат ни лист ДЛ1 ка да се при ја -
вљу ју до при но си, по пу ња ва се на сље де ћи на чин:

21.1. “ЈИБ по сло дав ца” на ДЛ1 по пу ња ва се на иден ти -
чан на чин као ру бри ка “ЈИБ по сло дав ца” са основ ног ли -
ста,
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21.2. “По ре ски пе ри од” на ДЛ1 по пу ња ва се на иден ти -
чан на чин као ру бри ка “По ре ски пе ри од” са основ ног ли -
ста,

21.3. “Ис пла та за пе ри од” по пу ња ва се на иден ти чан
на чин као ру бри ка “Ис пла та за пе ри од “ са основ ног ли ста,

21.3.1. ка да се при ја вљу ју до при но си: “По ре ски пе ри -
од” и “Ис пла та за пе ри од” су исти,

21.4. у ко ло ну 2 упи су је се име и пре зи ме за по сле ног
ли ца (име у гор ње, пре зи ме у до ње по ље),

21.5. у ко ло ну 3 упи су је се ЈМБ за ли ца са те ри то ри је
БиХ, а за ли ца из ван те ри то ри је БиХ упи су је се ЈИБ до -
дије љен по ре ском об ве зни ку од стра не над ле жне под руч не
је ди ни це ПУ,

21.6. у ко ло ну 4 упи су је се уку пан фонд рад них са ти (у
скла ду са уго во ром о ра ду) за да ти ис плат ни пе ри од, укљу -
чу ју ћи и пре ко вре ме не рад не са те, у скла ду са За ко ном о
ра ду, с тим да уку пан фонд пре ко вре ме них рад них са ти по
рад ни ку не мо же пре ћи 150 ча со ва на го ди шњем ни воу,

21.7. у ко ло ну 5 упи су је се мје сеч но бру то при ма ње из
рад ног од но са у по ре ском пе ри о ду ко је пред ста вља збир
не то при ма ња, по ре за, из у зев за ли ца чи је пла те не по -
длије жу пла ћа њу по ре за на до хо дак, и свих до при но са,
осим до при но са за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње за
стаж са уве ћа ним тра ја њем,

21.8. ако је уго во ром о ра ду пла та уго во ре на у не то
изно су, пре ра чун са не то при ма ња на бру то при ма ње вр ши
се ко ри шће њем фор му ле: БП = Н/0,603 или БП = Н x
1,658375, из у зев пла та ко је не под ли је жу пла ћа њу по ре за и
пла та за по сле них у обла сти ко жне и тек стил не ин ду стри је,

21.8.1. бру то при ма ње за по сле ног ли ца чи ја пла та не
под ли је же пла ћа њу по ре за утвр ђу је се при мје ном фор му -
ле: Б = Н/0,67 и бру то пла та за по сле них из обла сти ко жне
и тек стил не ин ду стри је утвр ђу је се коришће њем фор му ле
Бп = Нп+0,07425xПБП/0,90. Бру то пла та за по сле ног код
по сло дав ца из обла сти ко жне и тек стил не ин ду стри је ко ја
не под ли је же пла ћа њу по ре за утвр ђу је се коришће њем
фор му ле: Бп = Нп+0,0825ПБП,

21.9. у ко ло не од 6 до 9 упи су ју се до при но си об ра чу -
на ти мно же њем про пи са них сто па, у скла ду са За ко ном о
до при но си ма, са бру то при ма њем из ко ло не 5, и то до при -
нос за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње при мје ном сто пе
од 18%, до при нос за здрав стве но оси гу ра ње при мје ном
сто пе од 12,5%, до при нос за дје чи ју за шти ту при мје ном
сто пе од 1,5% и до при нос за оси гу ра ње од не за по сле но сти
при мје ном сто пе од 1%, а уко ли ко се до при нос за здрав -
стве но оси гу ра ње за об ве зни ка ко ји здрав стве ну за шти ту
оства ру је на те ри то ри ји дру гог ен ти те та пре ма Спо ра зу му
о на чи ну и по ступ ку ко ри шће ња здрав стве не за шти те оси -
гу ра них ли ца на те ри то ри ји БиХ ван те ри то ри је ен ти те та,
од но сно Ди стрик та Брч ко ко ме оси гу ра на ли ца при па да ју
не упла ћу је на ра чун јав них при хо да РС већ на ра чун дру -
гог ен ти те та или Ди стрик та, та да се ко ло на 7 не по пу ња ва,

21.10. у ко ло ну 10 упи су ју се до при но си до би је ни мно -
же њем бру то при ма ња из ко ло не 5 са збир ном сто пом до -
при но са од 33% (18%+12,5%+1,5%+1%), а ова кав на чин
об ра чу на ва ња ва жи и за упла ти о це до при но са ко ји по је ди -
не до при но се не пла ћа ју у ко рист ра чу на јав них при хо да
РС,

21.11. у ко ло ну 11 упи су је се до хо дак ко ји се до би је ка -
да се од мје сеч ног бру то при ма ња из ко ло не 5 оду зму укуп -
ни до при но си из ко ло не 10,

21.12. ко ло не од 12 до 15 не по пу ња ва ју се,

21.13. у ко ло ну 16 упи су је се не то при ма ње рад ни ка ко -
је се до би је ка да се од до хот ка из ко ло не 11 оду зме збир
изно са по ре за из ко ло на 13 и 15, за рад ни ке ко ји не оства -
ру ју пра во на ума ње ње упи су је се раз ли ка ко ло на 11 и 15,
а за рад ни ке чи је пла те не под ли је жу пла ћа њу по ре за упи -
су је се до хо дак из ко ло не 11.

22. По пу ња ва ње основ ног ли ста и до дат ног ли ста ДЛ1
у слу ча ју ка да је мје сто ра да упла ти о ца до при но са у Фе де -
ра ци ји БиХ и Брч ко Ди стрик ту, а пре би ва ли ште об ве зни ка
до при но са је у РС и оба ве зно су оси гу ра ни на здрав стве ну

за шти ту код Фон да здрав стве ног оси гу ра ња РС (упла ти лац
до при но са чи је је мје сто ра да у Фе де ра ци ји БиХ и Брч ко
Ди стрик ту упла ћу је до при нос за здрав стве но оси гу ра ње
ре зи ден ту РС на ра чун јав них при хо да РС), вр ши се на
сље де ћи на чин:

22.1. у основ ни лист уно си се ши фра оп шти не мје ста
пре би ва ли шта об ве зни ка до при но са,

22.2. по пу ња ва ју се ко ло не 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11 и 16, и то:

- ко ло не 2, 3 и 4 по пу ња ва ју се на већ опи са ни на чин,

- у ко ло ну 5 упи су је се мје сеч но бру то при ма ње на на -
чин ка ко је то већ опи са но код по пу ња ва ња ко ло не 5 до дат -
ног ли ста ДЛ1,

- у ко ло ну 7 упи су је се из нос до при но са за здрав стве но
оси гу ра ње об ра чу нат по За ко ну о до при но си ма,

- у ко ло ну 10 упи су ју се до при но си до би је ни мно же -
њем бру то при ма ња из ко ло не 5 збир ном сто пом до при но -
са од 33% (18%+12,5%+1,5%+1%),

- у ко ло ну 11 упи су је се до хо дак ко ји се до би је ка да се
од мје сеч ног бру то при ма ња из ко ло не 5 оду зму укуп ни до -
при но си из ко ло не 10,

- у ко ло ну 16 упи су је се не то при ма ње из рад ног од но -
са.

23.1. По пу ња ва ње основ ног ли ста и до дат ног ли ста
ДЛ1, у слу ча ју ка да је мје сто ра да упла ти о ца до при но са у
Брч ко Ди стрик ту, а об ве зни ци до при но са су оба ве зно оси -
гу ра ни на пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње код Фон да за
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње РС (упла ти лац до при -
но са чи је је мје сто ра да у Брч ко Ди стрик ту до при нос за
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње упла ћу је на ра чун јав -
них при хо да РС), вр ши се на сље де ћи на чин:

23.1.1. у основ ни лист уно си се ши фра оп шти не Брч ко
Ди стрик та - 016,

23.1.2. по пу ња ва ју се ко ло не 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 и 16, и
то:

- ко ло не 2, 3 и 4 по пу ња ва ју се на већ опи са ни на чин,

- у ко ло ну 5 упи су је се мје сеч но бру то при ма ње утвр -
ђе но на на чин ка ко је то већ опи са но код по пу ња ва ња ко -
ло не 5 до дат ног ли ста ДЛ1,

- у ко ло ну 6 упи су је се из нос до при но са за пен зиј ско и
ин ва лид ско оси гу ра ње об ра чу нат по За ко ну о до при но си -
ма,

- у ко ло ну 10 упи су ју се до при но си до би је ни мно же -
њем бру то при ма ња из ко ло не 5 збир ном сто пом до при но -
са од 33% (18%+12,5%+1,5%+1%),

- у ко ло ну 11 упи су је се до хо дак ко ји се до би је ка да се
од мје сеч ног бру то при ма ња из ко ло не 5 оду зму укуп ни до -
при но си из ко ло не 10 и

- у ко ло ну 16 упи су је се из нос не то при ма ња из рад ног
од но са.

23.2. Основ ни лист и до дат ни лист ДЛ1 ко јим се при ја -
вљу ју до при но си за за по сле не у ко жној и тек стил ној ин ду -
стри ји по пу ња ва ју се на сље де ћи на чин:

23.2.1. у ру бри ку “По сло дав ци из ко жне и тек стил не
ин ду стри је” упи су је се озна ка “Да”,

23.2.2. ру бри ке “ЈИБ по сло дав ца”, “По ре ски пе ри од” и
ко ло не 2, 3 и 4 по пу ња ва ју се на на при јед опи са ни на чин,

23.2.3 у ко ло ну 5 упи су је се мје сеч но бру то при ма ње
утвр ђе но на на чин ка ко је то већ опи са но под тач ком
21.8.1.,

23.2.4. у ко ло не од 6 до 9 упи су ју се из но си до при но са
об ра чу на ти мно же њем про пи са них сто па, у скла ду са За ко -
ном о до при но си ма, са осно ви цом ко ју чи ни 25% про сјеч -
не мје сеч не бру то пла те у Ре пу бли ци пре ма по сљед њем
по дат ку Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку об ја вље ном у
“Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

23.2.5. Под про сјеч ном мје сеч ном бру то пла том у Ре пу -
бли ци под ра зу ми је ва се по сљед ња про сјеч на бру то пла та
ко ја је об ја вље на у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп -
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ске” у мо мен ту ис пла те при ма ња из рад ног од но са ако је
при ма ње ис пла ће но у ро ку од два мје се ца од мје се ца за ко -
ји се до при но си об ра чу на ва ју.

23.2.6. Ако је мје сеч на при ја ва по ре за по од бит ку за до -
при но се под не се на при је ис пла те при ма ња, та да се при ли -
ком под но ше ња при ја ве под про сјеч ном мје сеч ном бру то
пла том под ра зу ми је ва по сљед ња про сјеч на бру то пла та ко -
ја је об ја вље на у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”
у мо мен ту под но ше ња при ја ве.

23.2.7. Ако при ма ње из рад ног од но са ни је ис пла ће но у
ро ку од два мје се ца од мје се ца за ко ји се до при но си об ра -
чу на ва ју, та да се под про сјеч ном мје сеч ном бру то пла том
под ра зу ми је ва по сљед ња про сјеч на бру то пла та ко ја је
обја вље на у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске” у
мо мен ту ис те ка ро ка од два мје се ца од мје се ца за ко ји се
до при но си об ра чу на ва ју.

23.2.8. У слу ча ју ка да је ис пла та при ма ња из рад ног од -
но са из вр ше на на кон до ста вља ња мје сеч не при ја ве по ре за
по од бит ку за до при но се, а при је ис те ка крај њег ро ка за
пла ћа ње до при но са (два мје се ца од мје се ца за ко ји се до -
при но си об ра чу на ва ју) и у слу ча ју ка да ни је би ло ис пла те
при ма ња у на ве де ном ро ку, а про сјеч на мје сеч на бру то
пла та ко ја је об ја вље на раз ли ку је се у мо мен ту ис пла те
при ма ња, од но сно у мо мен ту ис те ка крај њег ро ка за пла ћа -
ње до при но са у од но су на про сјеч ну мје сеч ну бру то ко ја је
би ла об ја вље на у ври је ме до ста вља ња мје сеч не при ја ве
по ре за по од бит ку за до при но се, та да се под но си из ми је -
ње на мје сеч на при ја ва по ре за по од бит ку за до при но се.

23.2.9. у ко ло ну 10 упи су ју се до при но си до би је ни
мно же њем 25% про сјеч не мје сеч не бру то пла те у Ре пу бли -
ци за прет ход ни мје сец, пре ма по сљед њем по дат ку Ре пу -
блич ког за во да за ста ти сти ку об ја вље ном у “Слу жбе ном
гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”, са збир ном сто пом до при но -
са од 33% (18%+12,5%+1,5%+1%).

23.3. У ко ло ну 11 упи су је се до хо дак ко ји се до би је ка -
да се од мје сеч ног бру то при ма ња из ко ло не 5 оду зму укуп -
ни до при но си из ко ло не 10.

23.4. Ко ло не од 12 до 15 не по пу ња ва ју се.

23.5. У ко ло ну 16 упи су је се из нос не то при ма ња из
рад ног од но са.

24. Основ ни лист и до дат ни лист ДЛ1 ко јим се при ја -
вљу ју до при но си на пла те за по сле них ко ји су за по сле ни на -
кон 1. фебруара 2011. го ди не, а ко ји су се на ла зи ли на еви -
ден ци ји не за по сле них За во да за за по шља ва ње Ре пу бли ке
Срп ске нај ма ње го ди ну да на не пре кид но и ко ји има ју ви ше
од 50 го ди на жи во та, по пу ња ва се на сље де ћи на чин:

24.1. ако је ис пла ће на са мо не то пла та, у ко ло ну 5 упи -
су је се мје сеч на бру то пла та ко ја пред ста вља збир не то
пла те и свих до при но са, осим до при но са за пен зиј ско и ин -
ва лид ско оси гу ра ње за стаж са уве ћа ним тра ја њем. Код
испла те оста лих лич них при ма ња из рад ног од но са као
што је ре грес, то пли оброк и сл., мје сеч но бру то при ма ње,
ко је се упи су је у ко ло ну 5 у но вом ре ду, пред ста вља збир
оста лих лич них при ма ња, по ре за и до при но са,

24.2. ако је уго во ром о ра ду пла та уго во ре на у не то
изно су, пре ра чун са не то пла те на бру то пла ту за об ра чун
до при но са вр ши се ко ри шће њем сље де ће фор му ле: БП =
Н/0,67 или БП = Нx1,492537, а код ис пла та оста лих лич них
при ма ња пре ра чун на бру то пла ту за об ра чун до при но са и
по ре за вр ши се ко ри шће њем сље де ће фор му ле: БП =
Н/0,603 или БП = Н x 1,658375,

24.3. у ко ло не од 6 до 9 упи су ју се из но си до при но са
об ра чу на ти мно же њем сто па про пи са них За ко ном о до при -
но си ма, са из но сом из ко ло не 5,

24.4. у ко ло ну 10 упи су ју се до при но си до би је ни мно -
же њем ко ло не 5 збир ном сто пом до при но са од 33%
(18%+12,5%+1,5%+1%),

24.5. ко ло не од 12 до 15 не по пу ња ва ју се,

24.6. у ко ло ну 16 упи су је се не то при ма ње ко је је јед на -
ко из но су из ко ло не 11, а код ис пла та оста лих лич них при -
ма ња не то ко ји се до би је ка да се од до хот ка из ко ло не 11
оду зме збир из но са по ре за из ко ло на 13 и 15.

III - 2. По пу ња ва ње мје сеч не при ја ве по ре за по 
од бит ку за по рез

25. Основ ни лист и до дат ни лист ДЛ1 ко јим се при ја -
вљу је по рез на до хо дак ис пла ти о ци опо ре зи вих при ма ња
из рад ног од но са под но се за сва ку оп шти ну, тј. мје сто пла -
ћа ња по ре за (мје сто пре би ва ли шта за ре зи ден те, а за не ре -
зи ден те мје сто ра да), у ко је се уно се по да ци о за по сле ни -
ма са да те оп шти не.

25.1. У Обра сцу 1002 ко јим се при ја вљу је по рез по пу -
ња ва ју се ко ло не 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, с тим да
ис пла ти лац пла те из обла сти ко жне и тек стил не ин ду стри -
је ко ло ну 10 не по пу ња ва.

26. По пу ња ва ње мје сеч не при ја ве по ре за по од бит ку за
по рез за ли ца ко ја су за по сле на на кон 1. фебруара 2011. го -
ди не, а ко ја су се на ла зи ла на еви ден ци ји не за по сле них За -
во да за за по шља ва ње Ре пу бли ке Срп ске нај ма ње го ди ну
да на не пре кид но и ко ја има ју ви ше од 50 го ди на жи во та,
вр ши се на на чин да се пу пу ња ва ју ко ло не 2, 3, 5, 10, 11 и
16:

26.1. ко ло не 2, 3, 10, 11 и 16 по пу ња ва ју се на опи са ни
на чин, из у зев ко ло не 10 ко ју не по пу ња ва ју ис пла ти о ци
пла те за по сле ни ма у ко жној и тек стил ној ин ду стри ји,

26.2. ко ло на 5 по пу ња ва се на на чин опи сан за основ ни
лист, из у зев при ма ња ис пла ће них за по сле ни ма у обла сти
ко жне и тек стил не ин ду стри је, ко ји ма мје сеч но бру то при -
ма ње пред ста вља збир не то пла те и по ре за на до хо дак, а
пре ра чун не то при ма ња у бру то при ма ње вр ши се при мје -
ном фор му ле БП = Н/0,90 или БП = Н x 1,111111,

26.3. у ко ло ну 12 упи су је се мје сеч ни из нос ума ње ња
из ко ло не 7 ди је ла 3 По ре ске кар ти це - из во да за ума ње ње
по ре ске осно ви це, ко ју је рад ник пре дао по сло дав цу код
ко га је у рад ном од но су, с тим да из нос мје сеч ног ума ње -
ња не мо же би ти ве ћи од до хот ка из ко ло не 11,

26.3.1. ако се ис пла та лич них при ма ња за је дан ис плат -
ни пе ри од вр ши у не ко ли ко по ре ских пе ри о да, ума ње ње до
из но са из ко ло не 7 ди је ла 3 По ре ске кар ти це - из во да мо же
се вр ши ти у не ко ли ко по ре ских пе ри о да, уко ли ко је до хо -
дак у ко ло ни 11 ма њи од мје сеч ног из но са ума ње ња из по -
ре ске кар ти це,

26.4. у ко ло ну 13 упи су је се из нос по ре за за по врат рад -
ни ку, ко ји се до би је ка да се из нос мје сеч ног ума ње ња из
ко ло не 12 по мно жи по ре ском сто пом од 10%,

26.5. у ко ло ну 14 упи су је се осно ви ца за об ра чун по ре -
за, ко ја се до би је ка да се од до хот ка из ко ло не 11 оду зме
износ ума ње ња из ко ло не 12, а код рад ни ка ко ји не оства -
ру ју пра во на ума ње ње осно ви цу чи ни до хо дак из ко ло не
11,

26.6. у ко ло ну 15 упи су је се из нос по ре за ко ји се до би -
је ка да се на осно ви цу из ко ло не 14 при ми је ни по ре ска сто -
па од 10%,

26.7. у ко ло ну 16 упи су је се не то при ма ње из рад ног
од но са ко је се до би је ка да се из нос до хот ка из ко ло не 11
ума њи за збир из но са из ко ло на 13 и 15.

IV - ДЛ1Б - ИС ПЛА ТЕ ПО ОСНО ВУ СТА ЖА СА 
УВЕ ЋА НИМ ТРА ЈА ЊЕМ

27. Овај до дат ни лист по пу ња ва ју по сло дав ци ко ји ума -
ју за по сле не ко ји ма се стаж ра чу на са уве ћа ним тра ја њем
у скла ду са За ко ном о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра -
њу:

27.1. у ко ло ну 2 упи су је се име и пре зи ме за по сле ног
ли ца ко јем се стаж оси гу ра ња ра чу на са уве ћа ним тра ја -
њем, а стаж са уве ћа ним тра ја њем ра чу на се ли ци ма из
чла на 35. За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу и
ли ци ма ко ја ра де на на ро чи то те шким и по здра вље штет -
ним рад ним мје сти ма, у скла ду са про пи си ма ко је до но си
Вла да РС,

27.2. у ко ло ну 3 упи су је се ЈМБ за ли ца са те ри то ри је
БиХ, а за ли ца из ван те ри то ри је БиХ упи су је се ЈИБ до -
дије љен по ре ском об ве зни ку од стра не над ле жне под руч не
је ди ни це ПУ,
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27.3. у ко ло ну 4 упи су је се број ефек тив них рад них са -
ти за по сле ног ли ца за да ти ис плат ни пе ри од, а под ефек -
тив ним рад ним са ти ма сма тра ју се рад ни са ти про ве де ни
на ра ду, укљу чу ју ћи и го ди шњи од мор и пла ће но од су ство
до 36 рад них да на на го ди шњем ни воу. У ефек тив не рад не
са те не ра чу на ју се сaти про ве де ни на бо ло ва њу. Уко ли ко је
рад ник у ис плат ном пе ри о ду ра дио на ви ше рад них мје ста
са раз ли чи тим ши фра ма рад них мје ста на ко ји ма се стаж
ра чу на са уве ћа ним тра ја њем, у том слу ча ју се по да ци за
сва ко од тих рад них мје ста по је ди нач но ис ка зу ју у по себ -
ним ре до ви ма на овом обра сцу. По да ци се ис ка зу ју по је ди -
нач но и у слу ча ју ка да је ко е фи ци јент уве ћа ња ста жа исти
за та рад на мје ста,

27.4. у ко ло ну 5 упи су је се ко е фи ци јент уве ћа ња ста жа
из Ши фар ни ка рад них мје ста (пре у зи ма се са веб стра ни це
По ре ске упра ве: www.po re ska u pra vars.org у сек ци ји “Про -
грам за по ре ске об ве зни ке”),

27.5. у ко ло ну 6 упи су је се ши фра рад ног мје ста на ко -
ме је рад ник у ис плат ном пе ри о ду ра дио, од но сно на рад -
ном мје сту на ко ме се стаж оси гу ра ња ра чу на са уве ћа ним
тра ја њем, а ши фре рад них мје ста пре у зи ма ју се из Ши фар -
ни ка рад них мје ста (са на при јед на ве де не веб стра ни це),

27.6. у ко ло ну 7 упи су је се основ но мје сеч но бру то
при ма ње за по сле ног за ври је ме ефек тив но про ве де но на
ра ду и на рад ном мје сту на ко јем се стаж ра чу на са уве ћа -
ним тра ја њем, а за ли ца из чла на 35. За ко на о пен зиј ском и
ин ва лид ском оси гу ра њу упи су је се основ но мје сеч но бру -
то при ма ње за по сле ног за ври је ме ефек тив но про ве де но на
ра ду. За за по сле не у ко жној и тек стил ној ин ду стри ји упи -
су је се основ но мје сеч но бру то при ма ње ко је чи ни 25%
про сјеч не мје сеч не бру то пла те у Ре пу бли ци, пре ма по -
сљед њем по дат ку Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку об ја -
вље ном у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”,

27.7. у ко ло ну 8 упи су је се из нос до при но са за пен зиј -
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње за стаж са уве ћа ним тра ја њем
ко ји се до би је ка да се на основ но бру то при ма ње за по сле -
ног из ко ло не 7 при ми је ни сто па уве ћа ња за стаж са уве ћа -
ним тра ја њем. Сто па до при но са за стаж са уве ћа ним тра ја -
њем до би је се ка да се основ на сто па до при но са за пен зиј -
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње по мно жи про пи са ним ко е фи -
ци јен том уве ћа ња и од та ко до би је не укуп не сто пе оду зме
основ на сто па до при но са за пен зиј ско ин ва лид ско оси гу -
ра ње. До би је на сто па при мје њу је се на осно ви цу на ко ју се
при мје њу је и основ на сто па за пен зиј ско и ин ва лид ско
оси гу ра ње.

28. Овај до дат ни лист под но си се уз Обра зац 1002, ко -
јим се при ја вљу ју до при но си на бру то при ход за по сле ног.

V - ДЛ 2 - ИС ПЛА ТЕ ПО ОСНО ВУ АУТОР СКИХ 
ПРА ВА И ПРА ВА СРОД НИХ АУТОР СКОМ ПРА ВУ

29. До дат ни лист ДЛ2 - “Ис пла те по осно ву аутор ских
пра ва и пра ва срод них аутор ском пра ву” под но се ис пла ти -
о ци до хот ка ко ји под ли је же пла ћа њу по ре за по од бит ку и
до при но са фи зич ким ли ци ма-ре зи ден ти ма ко ји ни су оси -
гу ра ни по не ком осно ву, као и ис пла ти о ци до хот ка ко ји
под ли је же пла ћа њу по ре за на до хо дак фи зич ким ли ци ма-
ре зи ден ти ма ко ја су оба ве зно оси гу ра на по дру гом осно ву
и фи зич ким ли ци ма-не ре зи ден ти ма.

30. За ис пла те из вр ше не у те ку ћем мје се цу за прет ход -
ни мје сец фи зич ким ли ци ма-ре зи ден ти ма ко ја ни су оси гу -
ра на по дру гом осно ву ДЛ2 се под но си по себ но за по рез, а
по себ но за до при но се:

30.1. у ДЛ2 ко јим се при ја вљу је по рез по пу ња ва ју се
ко ло не 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 15 и 16, а ко ло не 12 и 13 у за -
ви сно сти од то га да ли је то ли це у рад ном од но су и да ли
је ис пла ти о цу до хот ка до ста вље на по ре ска кар ти ца при је
ис пла те,

30.1.1. за ис пла те из вр ше не фи зич ким ли ци ма-не ре зи -
ден ти ма и фи зич ким ли ци ма-ре зи ден ти ма ко ја су оси гу ра -
на по дру гом осно ву по пу ња ва ју се ко ло не 2, 3, 4, 10, 11,
14, 15 и 16,

30.2. у ДЛ2 ко јим се при ја вљу ју до при но си по пу ња ва -
ју се ко ло не 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 16.

31. ДЛ2 ко јим се при ја вљу је по рез под но си се уз Обра -
зац 1002 са ши фром оп шти не мје ста пре би ва ли шта фи зич -
ког ли ца-ре зи ден та, а за не ре зи ден та са ши фром оп шти не
мје ста ра да ис пла ти о ца до хот ка, у оба слу ча ја са по ре ским
пе ри о дом по че так и крај мје се ца у ко ме је ис пла та из вр ше -
на.

32. ДЛ2 ко јим се при ја вљу ју до при но си под но си се уз
Обра зац 1002 са ши фром оп шти не мје ста ра да упла ти о ца
до при но са, са по ре ским пе ри о дом по че так и крај мје се ца
за ко ји се об ра чун до при но са вр ши.

33. До дат ни лист ДЛ2 по пу ња ва се на сље де ћи на чин:

33.1. у ко ло ну 2 упи су је се име и пре зи ме фи зич ког ли -
ца ко ме се вр ши ис пла та до хот ка од аутор ских пра ва и пра -
ва срод них аутор ском пра ву,

33.2. у ко ло ну 3 упи су је се ЈМБ за ли ца са те ри то ри је
БиХ, а за ли ца из ван те ри то ри је БиХ упи су је се ЈИБ до ди -
је љен по ре ском об ве зни ку од стра не над ле жне под руч не
је ди ни це ПУ,

33.3. ко ло на 4 - ка да је ис пла та из вр ше на фи зич ком ли -
цу-ре зи ден ту ко је ни је оба ве зно оси гу ра но по дру гом
осно ву, та да се у ову ко ло ну упи су је при ход ко ји чи не:
испла ће ни из нос на име аутор ских пра ва, по рез на до хо дак
и до при но си, а уко ли ко је фи зич ко ли це ре зи дент оси гу ра -
но по не ком осно ву или је фи зич ко ли це не ре зи дент, у том
слу ча ју у ко ло ну 4 упи су је се бру то при ход ко ји чи не
испла ће ни из нос на име аутор ских пра ва и по рез на до хо -
дак. Утвр ђи ва ње при хо да из ко ло не 4 вр ши се пре ра чу ном
ис пла те из вр ше не по осно ву аутор ских пра ва и пра ва срод -
них аутор ском пра ву ко ри шће њем сље де ћих фор му ла:

33.3.1. за фи зич ко ли це ко је је оба ве зно оси гу ра но по
дру гом осно ву и фи зич ко ли це не ре зи ден та ко ји су са мо
об ве зни ци по ре за на до хо дак, утвр ђи ва ње при хо да вр ши се
на сље де ћи на чин:

- фор му ла за пре ра чун ис пла ће ног из но са на име аутор -
ских пра ва, ако су при зна ти тро шко ви из ко ло не 10 ствар -
ни тро шко ви, јесте П = (А-0,10Т)/0,90 (П је при ход из ко -
ло не 4 до дат ног ли ста ДЛ2, А је ис пла ће ни из нос на име
аутор ских пра ва, 0,10 је сто па по ре за на до хо дак од 10%, Т
је из нос ствар них тро шко ва),

- фор му ла за пре ра чун ис пла ће ног из но са на име аутор -
ских пра ва, ако су при зна ти тро шко ви из ко ло не 10 нор ми -
ра ни тро шко ви у ви си ни од 60% од укуп ног при хо да је П =
A/0,96 или ко е фи ци јент за пре ра чун је 1,041666, тј. П =
Аx1,041666,

- фор му ла за пре ра чун ис пла ће ног из но са на име аутор -
ских пра ва ако су при зна ти тро шко ви из ко ло не 10 нор ми -
ра ни тро шко ви у ви си ни од 50% од укуп ног при хо да је П =
A/0,95 или ко е фи ци јент за пре ра чун је 1,052631, тј. П =
Аx1,052631,

- фор му ла за пре ра чун ис пла ће ног из но са на име аутор -
ских пра ва ако су при зна ти тро шко ви из ко ло не 10 нор ми -
ра ни тро шко ви у ви си ни од 40% од укуп ног при хо да је П =
A/0,94 или ко е фи ци јент за пре ра чун је 1,063830, тј. П =
Аx1,063830,

33.3.2. за фи зич ко ли це ре зи ден та ко је ни је оба ве зно
оси гу ра но по дру гом осно ву, а чи ји до хо дак под ли је же
обра чу ну и пла ћа њу по ре за по од бит ку и свих до при но са,
по сту пак за утвр ђи ва ње при хо да је сље де ћи:

- фор му ла за пре ра чун ис пла ће ног из но са на име аутор -
ских пра ва ако су при зна ти тро шко ви из ко ло не 10 ствар ни
тро шко ви је П = (А-0,10Т)/0,603,

- фор му ла за пре ра чун ис пла ће ног из но са на име аутор -
ских пра ва ако су при зна ти тро шко ви из ко ло не 10 нор ми -
ра ни тро шко ви у ви си ни од 60% од укуп ног при хо да је П =
А/0,6432 или ко е фи ци јент за пре ра чун је 1,554726, тј. П =
Аx1,554726,

- фор му ла за пре ра чун ис пла ће ног из но са на име аутор -
ских пра ва ако су при зна ти тро шко ви из ко ло не 10 нор ми -
ра ни тро шко ви у ви си ни од 50% од укуп ног при хо да је П =
А/0,6365 или ко е фи ци јент за пре ра чун 1,571092, тј. П = Аx
1,571092 и
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- фор му ла за пре ра чун ис пла ће ног из но са аутор ских
пра ва ако су при зна ти тро шко ви из ко ло не 10 нор ми ра ни
тро шко ви у ви си ни од 40% од укуп ног при хо да је П =
А/0,6298 или ко е фи ци јент за пре ра чун 1,587805, тј. П =
Аx1,587805,

33.4. у ко ло не од 5 до 8 упи су ју се из но си до при но са
са мо у слу ча ју ка да ре зи дент ни је оба ве зно оси гу ран по
дру гом осно ву, а уко ли ко је ис пла та из вр ше на ре зи ден ту
ко ји је оси гу ран по дру гом осно ву и не ре зи ден ту, ове ко ло -
не се не по пу ња ва ју,

33.5. у ко ло ну 9 упи су ју се до при но си до би је ни мно же -
њем при хо да из ко ло не 4 са збир ном сто пом до при но са од
33% (18%+12,5%+1,5%+1%) за фи зич ка ли ца ре зи ден те
ко ји ни су оси гу ра ни по дру гом осно ву, а ако је ис пла та из -
вр ше на фи зич ком ли цу ко је је оси гу ра но по дру гом осно ву
или фи зич ком ли цу - не ре зи ден ту, ова ко ло на се не по пу -
ња ва,

33.6. у ко ло ну 10 упи су је се из нос при зна тих тро шко ва
гдје при зна ти тро шко ви мо гу би ти ствар ни тро шко ви или
нор ми ра ни тро шко ви:

33.6.1. ствар не тро шко ве чи не до ку мен то ва ни тро шко -
ви из чла на 64. став 1. Пра вил ни ка о при мје ни За ко на о по -
ре зу на до хо дак,

33.6.2. нор ми ра ни тро шко ви од ре ђу ју се у за ви сно сти
од вр сте аутор ског дје ла и утвр ђу ју се сход ном при мје ном
про це на та нор ми ра них тро шко ва из чла на 64. став 2. Пра -
вил ни ка о при мје ни За ко на о по ре зу на до хо дак, на на чин
да се од укуп ног при хо да из ко ло не 4 оду зму укуп ни до -
при но си из ко ло не 9 (за фи зич ка ли ца-ре зи ден те ко ја ни су
оба ве зно оси гу ра на по не ком осно ву) и на ту раз ли ку при -
ми је ни про це нат нормиранoг тро шка (60%, 50% или 40%).
Ако је ства ра лац аутор ског дје ла, фи зич ко ли це-ре зи дент,
оба ве зно оси гу ра но по дру гом осно ву, нор ми ра ни тро шко -
ви утвр ђу ју се при мје ном од го ва ра ју ћег про цен та нор ми -
ра ног тро шка на укуп ни при ход из ко ло не 4,

33.7. у ко ло ну 11 за фи зич ко ли це-ре зи ден та ко ји ни је
оси гу ран по дру гом осно ву упи су је се до хо дак ко ји се до -
би је ка да се од при хо да из ко ло не 4 оду зму до при но си из
ко ло не 9 и тро шко ви из ко ло не 10, а за ре зи ден та ко ји је
оси гу ран по дру гом осно ву или не ре зи ден та до хо дак чи ни
раз ли ка ко ло не 4 и колoне 10,

33.8. у ко ло ну 12 упи су је се ума ње ње по осно ву по ре -
ске кар ти це са мо за фи зич ко ли це-ре зи ден та ко је ни је у
рад ном од но су, под усло вом да је то ли це ис пла ти о цу пре -
да ло по ре ску кар ти цу, а из нос ума ње ња не мо же би ти ве ћи
од до хот ка из ко ло не 11. Ако се ис пла та вр ши ауто ру-ре зи -
ден ту ко ји је у рад ном од но су и фи зич ком ли цу не ре зи ден -
ту, ова ко ло на се не по пу ња ва,

33.9. ко ло на 13 по пу ња ва се са мо ако је у ко ло ни 12
иска за но ума ње ње по осно ву по ре ске кар ти це, у ком слу -
ча ју се у ко ло ну 13 уно си из нос по ре за за упла ту ауто ру-
ре зи ден ту, ко ји се до би је ка да се из нос ума ње ња из ко ло не
12 по мно жи по ре ском сто пом од 10%, а ако се ис пла та вр -
ши ауто ру-ре зи ден ту ко ји је у рад ном од но су и ауто ру не -
ре зи ден ту, ова ко ло на се не по пу ња ва,

33.10. у ко ло ну 14 упи су је се осно ви ца за об ра чун по -
ре за на до хо дак од аутор ских пра ва и пра ва срод них аутор -
ском пра ву ко ја се до би је ка да се за ре зи ден те ко ји ни су у
рад ном од но су, а има ју пра во на ума ње ње по ре ске осно ви -
це по осно ву по ре ске кар ти це, од до хот ка из ко ло не 11 оду -
зме из нос ума ње ња из ко ло не 12, а за ре зи ден те ко ји су у
рад ном од но су и за не ре зи ден те упи су је се до хо дак из ко -
ло не 11,

33.11. у ко ло ну 15 упи су је се из нос по ре за ко ји се до -
би је ка да се на осно ви цу из ко ло не 14 при ми је ни по ре ска
сто па од 10%,

33.12. у ко ло ну 16 уви јек се упи су је ис пла ће ни при ход
од аутор ских пра ва без из но са по ре за за упла ту ауто ру ко -
ји се, за ре зи ден те ко ји ни су оси гу ра ни по дру гом осно ву,
а има ју пра во на ума ње ње по осно ву по ре ске кар ти це, до -
би је ка да се од при хо да из ко ло не 4 оду зме збир ко ло на 9,
13 и 15, а за ре зи ден те ко ји су у рад ном од но су и не ре зи -

ден те упи су је се при ход ко ји се до би је ка да се од при хо да
из ко ло не 4 оду зме из нос по ре за из ко ло не 15.

VI - ДЛ 3 - ЛИЧ НА ПРИ МА ЊА КО ЈА НИ СУ ИЗ 
РАД НОГ ОД НО СА

34. У до дат ни лист ДЛ3 - “Лич на при ма ња ко ја ни су из
рад ног од но са” уно се се по да ци о об ра чу на том по ре зу на
до хо дак и до при но си ма на ис пла те име но ва ним и иза бра -
ним ли ци ма, суд ским вје шта ци ма, ту ма чи ма и по рот ни ци -
ма, свје до ци ма, по сла ни ци ма и од бор ни ци ма за ври је ме
вр ше ња јав них функ ци ја и гра ђан ских ду жно сти, на кна де
за оба вља ње по вре ме них и при вре ме них по сло ва и дру ге
ис пла те ко је ни су из рад ног од но са, а пред ста вља ју опо ре -
зи во лич но при ма ње из чла на 10. За ко на о по ре зу на до хо -
дак.

35. Ако је јед но ли це по ви ше осно ва оства ри ло при хо -
де од лич них при ма ња за ко је се раз ли чи то вр ши об ра чун
до при но са, у том слу ча ју се по да ци о том ли цу и та ко
оства ре ним при хо ди ма ис ка зу ју по је ди нач но у по себ ним
ре до ви ма на ДЛ3.

36. Ако је ли це ко је је за по сле но код ис пла ти о ца до хот -
ка оства ри ло при хо де од лич них при ма ња ко ји ни су по
осно ву рад ног од но са, та да се по да ци о том при хо ду и при -
па да ју ћим по ре ским оба ве за ма уно се у ДЛ3.

37. За ис пла те лич них при ма ња ко ја ни су из рад ног од -
но са, а ко је су из вр ше не у те ку ћем за прет ход ни мје сец,
ДЛ3 се под но си по себ но за по рез, а по себ но за до при но се.

38. У ДЛ3 ко јим се при ја вљу је по рез по пу ња ва ју се ко -
ло не 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14 и 15, а ко ло не 11 и 12 у за ви сно -
сти од то га да ли је то ли це у рад ном од но су и да ли је
испла ти о цу до хот ка до ста вље на по ре ска кар ти ца при је
испла те,

38.1. ДЛ3 ко јим се при ја вљу је по рез под но си се уз
Обра зац 1002 са ши фром оп шти не мје ста пре би ва ли шта
фи зич ког ли ца-ре зи ден та, а за не ре зи ден та са ши фром оп -
шти не мје ста ра да ис пла ти о ца до хот ка, у оба слу ча ја са по -
ре ским пе ри о дом по че так и крај мје се ца у ко ме је ис пла та
из вр ше на,

38.2. у ДЛ3 ко јим се при ја вљу ју до при но си по пу ња ва -
ју се ко ло не 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 у за ви сно сти од то га ко ји до -
при но си се пла ћа ју на лич но при ма ње, за тим ко ло не 9, 10
и 15.

39. За ис пла те из вр ше не фи зич ком ли цу-не ре зи ден ту
ко је ни је оба ве зно оси гу ра но у од ре ђе ним окол но сти ма из
чла на 17. За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу и чла на 16. За -
ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу и фи зич ком
ли цу-ре зи ден ту ко ји ни је об ве зник до при но са по пу ња ва ју
се ко ло не 2, 3, 4, 10, 13, 14 и 15,

39.1. ДЛ3 ко јим се при ја вљу ју до при но си под но си се
уз Обра зац 1002 са ши фром оп шти не мје ста ра да упла ти о -
ца до при но са, са по ре ским пе ри о дом по че так и крај мје се -
ца за ко ји се об ра чун до при но са до ста вља.

40. До дат ни лист ДЛ3 по пу ња ва се на сље де ћи на чин:

40.1. у ко ло ну 2 упи су је се име и пре зи ме фи зич ког ли -
ца ко ме се вр ши ис пла та опо ре зи вог лич ног при ма ња ко је
ни је из рад ног од но са,

40.2. у ко ло ну 3 упи су је се ЈМБ за ли ца са те ри то ри је
БиХ, а за ли ца из ван те ри то ри је БиХ упи су је се ЈИБ до ди -
је љен по ре ском об ве зни ку од стра не над ле жне под руч не
је ди ни це ПУ,

40.3. у ко ло ну 4 упи су је се уку пан мје сеч ни при ход ко -
ји чи не ис пла ће но лич но при ма ње, по рез на до хо дак и до -
при но си, ако ис пла ће но лич но при ма ње под ли је же пла ћа -
њу до при но са, а ако ис пла ће но лич но при ма ње не под ли је -
же пла ћа њу до при но са, укуп ни мје сеч ни при ход чи не ис -
пла ће но лич но при ма ње и по рез на до хо дак. Уку пан мје -
сеч ни при ход утвр ђу је се пре ра чу ном ис пла ће ног лич ног
при ма ња ко ри шће њем од го ва ра ју ћих фор му ла, у за ви сно -
сти од то га да ли се на ис пла ће но лич но при ма ње об ра чу -
на ва са мо по рез на до хо дак, по рез и сви до при но си или по -
рез и по је ди ни до при но си:
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- ако се на ис пла ће но лич но при ма ње об ра чу на ва по рез
на до хо дак и сви до при но си (пен зиј ско и ин ва лид ско оси -
гу ра ње по сто пи од 18%, здрав стве но оси гу ра ње по сто пи
од 12,5%, дје чи ја за шти та по сто пи од 1,5% и за по шља ва -
ње по сто пи од 1%), уку пан мје сеч ни при ход утвр ђу је се
ко ри шће њем фор му ле БП = Н/0,603 (Б-уку пан мје сеч ни
при ход, Н-ис пла ће но лич но при ма ње) или БП =
Нx1,658375,

- ако је лич но при ма ње ис пла ће но на осно ву уго во ра о
оба вља њу при вре ме них и по вре ме них по сло ва, у ком слу -
ча ју се об ра чу на ва до при нос за пен зиј ско и ин ва лид ско
оси гу ра ње (18%) и до при нос за здрав стве но оси гу ра ње
(12,5%), уку пан мје сеч ни при ход се утвр ђу је ко ри шће њем
фор му ле БП = Н/0,6255 или БП = Нx1,598721,

- ако се на лич но при ма ње об ра чу на ва са мо по рез на
до хо дак, уку пан мје сеч ни при ход утвр ђу је se ко ри шће њем
фор му ле БП=Н/0,90 или БП=Нx1,111111,

40.4. у ко ло не од 5 до 8 упи су ју се об ра чу на ти до при -
но си на лич на при ма ња ко ја под ли је жу пла ћа њу до при но -
са до би је ни мно же њем укуп ног мје сеч ног при хо да из ко -
ло не 4 про пи са ним сто па ма до при но са,

40.5. у ко ло ну 9 упи су је се збир до при но са ис ка за них у
ко ло на ма од 5 до 8,

40.6. у ко ло ну 10 упи су је се до хо дак ко ји се до би је ка -
да се од укуп ног мје сеч ног при хо да из ко ло не 4 оду зму
укуп ни до при но си из ко ло не 9 за лич на при ма ња ко ја по -
дли је жу пла ћа њу до при но са, а код лич них при ма ња ко ја
под ли је жу пла ћа њу са мо по ре за на до хо дак упи су је се уку -
пан мје сеч ни при ход из ко ло не 4,

40.7. у ко ло ну 11 упи су је се ума ње ње по осно ву по ре -
ске кар ти це пре да те ис пла ти о цу до хот ка са мо за она фи -
зич ка ли ца ко ја то пра во не оства ру ју по осно ву рад ног од -
но са или по осно ву по ре ске при ја ве, а из нос ума ње ња не
мо же би ти ве ћи од до хот ка из ко ло не 10,

40.8. у ко ло ну 12 уно си се из нос по ре за за упла ту об ве -
зни ку по ре за на до хо дак, ко ји се до би је ка да се из нос ума -
ње ња из ко ло не 11 по мно жи по ре ском сто пом од 10%,

40.9. у ко ло ну 13 упи су је се осно ви ца за об ра чун по ре -
за на до хо дак ко ја се за ли ца ко ји ма је из вр ше но ума ње ње
по осно ву по ре ске кар ти це до би је ка да се од до хот ка из ко -
ло не 10 оду зме из нос ума ње ња из ко ло не 11, а за ли ца ко ја
не ма ју пра во на ума ње ње осно ви ца је до хо дак из ко ло не
10,

40.10. у ко ло ну 14 упи су је се из нос по ре за ко ји се до -
би је ка да се на осно ви цу из ко ло не 13 при ми је ни по ре ска
сто па од 10% и

40.11. у ко ло ну 15 уви јек се уно си не то при ма ње без
из но са по ре за за упла ту из ко ло не 12.

VII - ДЛ4 - ИС ПЛА ТЕ ПО ОСНО ВУ ЗА КУ ПА И 
ПОД ЗА КУ ПА

41. До дат ни лист ДЛ4 под но си се уз Обра зац 1002
којим се при ја вљу је по рез на до хо дак од ка пи та ла, са
шифром оп шти не мје ста пре би ва ли шта фи зич ког ли ца-ре -
зи ден та, а за не ре зи ден та са ши фром оп шти не мје ста
испла ти о ца до хот ка, док се за до хо дак по осно ву за ку па не -
по крет не имо ви не уви јек под но си са ши фром оп шти не
гдје се не по крет ност на ла зи, са по ре ским пе ри о дом по че -
так и крај мје се ца у ко ме је ис пла та из вр ше на.

42. ДЛ4 по пу ња ва ју ис пла ти о ци до хот ка, прав на ли ца и
пред у зет ни ци ко ји вр ше ис пла те до хот ка од ка пи та ла фи -
зич ким ли ци ма, по осно ву уго во ра о за ку пу и под за ку пу
по крет не и не по крет не имо ви не, ди ви ден ди и удје ла у до -
би ти, на сље де ћи на чин:

42.1. у ко ло ну 2 упи су је се име и пре зи ме фи зич ког ли -
ца, об ве зни ка по ре за на до хо дак,

42.2. у ко ло ну 3 упи су је се ЈМБ за ли ца са те ри то ри је
БиХ, а за ли ца из ван те ри то ри је БиХ упи су је се ЈИБ до -
дије љен по ре ском об ве зни ку од стра не над ле жне под руч не
је ди ни це ПУ,

42.3. у ко ло ну 4 упи су је се тип при хо да од ка пи та ла са
веб стра ни це По ре ске упра ве (пре глед ти по ва при хо да од

ка пи та ла на ла зи се у Та бе ли 7 у окви ру до ку мен та “ЕПП
опис за 2011.” у сек ци ји “Про грам за по ре ске об ве зни ке”),

42.4. у ко ло ну 5 упи су је се при ход од ка пи та ла у за ви -
сно сти од ти па, и то:

42.4.1. при ход од за ку па и под за ку па по крет не и не по -
крет не имо ви не, ко ји чи ни ис пла ће на за куп ни на и по рез на
до хо дак, а утвр ђу је се пре ра чу ном ис пла ће ног из но са за -
куп ни не ко ри шће њем сље де ћих фор му ла:

- фор му ла за пре ра чун ис пла ће ног из но са на име при -
хо да од за ку па и под за ку па ако су при зна ти тро шко ви из
ко ло не 6 нор ми ра ни тро шко ви у ви си ни од 20% од укуп ног
при хо да је П = З/0,92 (П-при ход од из да ва ња по крет не и
не по крет не имо ви не у за куп, З-ис пла ће на за куп ни на) или
ко е фи ци јен та за пре ра чун 1,086956, тј. П = Зx1,086956 и

- фор му ла за пре ра чун ис пла ће ног из но са на име при -
хо да од за ку па и под за ку па ако су при зна ти тро шко ви из
ко ло не 6 ствар ни тро шко ви је П = (З-0,10Т)/0,090 (Т-ствар -
ни тро шко ви при зна ти од стра не по ре ског ор га на),

42.4.2. при ход од ди ви ден ди и удје ла у до би ти, ко ји чи -
нe ис пла ће на ди ви ден да или удио у до би ти и по рез на до -
хо дак, утвр ђу је се ко ри шће њем фор му ле: БП = Н/0,90 или
ко е фи ци јен та за пре ра чун 1,111111, тј. Б = Нx1,111111,

42.5. у ко ло ну 6, за при ход од за ку па и под за ку па по -
крет не и не по крет не имо ви не, упи су је се из нос тро шко ва у
ви си ни од 20% од при хо да из ко ло не 5 или из нос ствaрних
тро шко ва при зна тих од стра не по ре ског ор га на, а за при -
ход од ди ви ден ди и удје ла у до би ти ова ко ло на се не по пу -
ња ва,

42.6. у ко ло ну 7 упи су је се до хо дак ко ји се за за куп и
под за куп по крет не и не по крет не имо ви не до би је ка да се од
при хо да из ко ло не 4 оду зму при зна ти тро шко ви из ко ло не
6, а за ди ви ден де и удје ле у до би ти упи су је се при ход из ко -
ло не 5,

42.7. у ко ло ну 8 уно си се ума ње ње по осно ву по ре ске
кар ти це пре да те ис пла ти о цу до хот ка са мо за она фи зич ка
ли ца ко ја то пра во не оства ру ју по осно ву рад ног од но са
или по осно ву по ре ске при ја ве, а из нос ума ње ња не мо же
би ти ве ћи од до хот ка из ко ло не 7,

42.8. ко ло на 9 по пу ња ва se са мо за ли ца ко ји ма је из вр -
ше но ума ње ње по осно ву по ре ске кар ти це, ка да се уно си
из нос по ре за за упла ту об ве зни ку, ко ји се до би је ка да се из -
нос ума ње ња из ко ло не 8 по мно жи по ре ском сто пом од
10%,

42.9. у ко ло ну 10 упи су је се по ре ска осно ви ца ко ја се за
ли ца ко ји ма је из вр ше но ума ње ње по осно ву по ре ске кар -
ти це до би је ка да се од до хот ка из ко ло не 7 оду зме из нос
ума ње ња из ко ло не 8, а за ли ца ко ја не ма ју пра во на ума -
ње ње упи су је се до хо дак из ко ло не 7,

42.10. у ко ло ну 11 упи су је се из нос по ре за ко ји се до -
би је ка да се на осно ви цу из ко ло не 10 при мије ни по ре ска
сто па од 10% и

42.11. у ко ло ну 12 уви јек се упи су је не то при ход од ка -
пи та ла ко ји се до би је ка да се из нос при хо да из ко ло не 5
ума њи за збир из но са из ко ло на 9 и 14.

VI II - ДЛ5 - ИС ПЛА ТЕ ПО ОСНО ВУ БО ЛО ВА ЊА

43. До дат ни лист ДЛ5 под но се они по сло дав ци ко ји су
рад ни ци ма ис пла ти ли пла те по осно ву бо ло ва ња у ис плат -
ном пе ри о ду, а по пу ња ва се на сље де ћи на чин:

43.1. у ко ло ну 2 упи су је се име и пре зи ме за по сле ног
ли ца,

43.2. у ко ло ну 3 упи су је се ЈМБ за ли ца са те ри то ри је
БиХ, а за ли ца из ван те ри то ри је БиХ упи су је се ЈИБ до -
дије љен по ре ском об ве зни ку од стра не над ле жне под руч не
је ди ни це ПУ,

43.3. у ко ло ну 4 упи су је се број рад них са ти ко је је рад -
ник про вео на бо ло ва њу у ис плат ном пе ри о ду (број рад них
са ти ко је је рад ник про вео на бо ло ва њу са др жа н je укуп -
ном бро ју рад них са ти ис ка за них у ко ло ни 4 основ ног ли -
ста и до дат ног ли ста ДЛ1),
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43.4. у ко ло ну 5 упи су је се не то при ма ње ко је је рад ник
оства рио то ком тра ја ња бо ло ва ња у ис плат ном пе ри о ду и

43.5. у ко ло ну 6 упи су је се раз ли ка из ме ђу пу не не то
пла те ко ју би рад ник оства рио да ни је био на бо ло ва њу у
пе ри о ду бо ло ва ња и на кна де пла те за пе ри од бо ло ва ња.
Уко ли ко је бо ло ва ње пла ће но у 100% из но су, у ко ло ну 6
упи су је се ну ла.

44. ДЛ5 под но си се уз Обра зац 1002 ко јим се при ја -
вљу ју до при но си и уз обра зац 1002 ко јим се при ја вљу ју
по ре зи и до при но си за за по сле ног ко ји је био на бо ло ва њу
у ис плат ном пе ри о ду.

IX - ДЛ6 - ПО СЕБ НЕ ИС ПЛА ТЕ НЕ ТО ПРИ МА ЊА 
И УПЛА ТЕ ДО ПРИ НО СА

45. До дат ни лист ДЛ6 по пу ња ва ју упла ти о ци до при но -
са за об ве зни ке до при но са из чла на 4, став 1, али не ја: 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 и
33. За ко на о до при но си ма и об ве зни ци пла ћа ња по себ ног
до при но са за про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и за по шља -
ва ње ин ва лид них ли ца.

46. ДЛ6 по пу ња ва ју и упла ти о ци до при но са ко ји вр ше
до куп ста жа, об ве зни ци до при но са ко ји ин ди ви ду ал но (са -
мо стал но) упла ћу ју до при но се, упла ти лац до при но са у
слу ча ју не пла ће ног од су ства код по сло дав ца, те упла ти о ци
до при но са ко ји по за хтје ву Фон да здрав стве ног оси гу ра ња
вр ше до пла ту до при но са за здрав стве но оси гу ра ње до пу -
ног рад ног вре ме на за ли ца ко ја су при ја вље на на не пу но
рад но врије ме.

47. ДЛ6 по пу ња ва се на сље де ћи на чин:

47.1. у ко ло ну 2 упи су је се име и пре зи ме об ве зни ка до -
при но са, a об ве зни ци пла ћа ња по себ ног до при но са за про -
фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње ин ва лид них
ли ца упи су ју на зив упла ти о ца по себ ног до при но са за про -
фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње ин ва лид них
ли ца,

47.2. у ко ло ну 3 упи су је се ЈМБ за ли ца са те ри то ри је
БиХ, за ли ца из ван те ри то ри је БиХ упи су је се ЈИБ, а ЈИБ
се упи су је и за об ве зни ке по себ ног до при но са за про фе си -
о нал ну ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње ин ва лид них ли ца,

47.3. у ко ло ну 4 ис пла ти лац опо ре зи вог при ма ња за об -
ве зни ке до при но са упи су је се ври је ме тра ја ња ан га жма на
у од ре ђе ним окол но сти ма из ра же но у са ти ма, а об ве зни ци
по себ ног до при но са за про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју
ову ко ло ну не по пу ња ва ју,

47.4. у ко ло ну 5 упи су ју се:

- осно ви ца за об ра чун до при но са за об ве зни ке до при -
но са,

- укуп на бру то пла та за по сле них рад ни ка за об ве зни ка
по себ ног до при но са за про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и
за по шља ва ње ин ва лид них ли ца,

47.5. у ко ло не од 6 до 9 упи су ју се из но си при па да ју ћих
до при но са у за ви сно сти од об ве зни ка до при но са и ти па
по себ не ис пла те,

47.5.1. по да ци о об ра чу на том до при но су за про фе си о -
нал ну ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње ин ва ли да уно се се у
ко ло ну 6 ко ја је пред ви ђе на за до при нос за пен зиј ско и ин -
ва лид ско оси гу ра ње,

47.6. у ко ло ну 10 упи су је се збир до при но са ис ка за них
у ко ло на ма од 6 до 9 и

47.7. у ко ло ну 11 упи су је се тип по себ не ис пла те са веб
стра ни це По ре ске упра ве (ши фар ник ти по ва по себ не
испла те на ла зи се у окви ру до ку мен та “ЕПП опис за 2010.”
у сек ци ји “Про грам за по ре ске об ве зни ке”).

48. ДЛ6 под но си се уз Обра зац 1002 ко јим се при ја -
вљу ју до при но си, из у зев до при но са за про фе си о нал ну ре -
ха би ли та ци ју и за по шља ва ње ко ји се под но си уз Обра зац
1002 ко јим се при ја вљу је по рез.

49. Да ном сту па ња на сна гу овог упут ства пре ста је да
ва жи Упут ство за под но ше ње и по пу ња ва ње мје сеч не при -
ја ве по ре за по од бит ку - Обра зац 1002 (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/10).

50. Ово упут ство сту па на сна гу осмог да на од да на
обја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 06/1.01./0401/052-1055/11
24. јуна 2011. го ди не Директор,
Бања Лука Зо ра Ви до вић, с.р.
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