
Босна и Херцеговина 
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 
Федерално министарство 
финанција/финансија 
ПОРЕСКА УПРАВА 

Образац ГПЗ-1052 
Годишња пријава дохотка  од 

заједничког обављања 
самосталне дјелатности 

 
   

Дио 1 – Подаци о регистрованој дјелатности 
1) ЈИБ       4)  Означите ово поље 

ако су се ваши контакт 
подаци промијенили од 
прошле године 

5) Порески 
    период 
 

20  
2) Регистровани назив 
 

3) Пословна адреса 
 

6) Телефон 
 
 
7) е-маил 
 

Дио 2 – Подаци о носиоцу заједничке дјелатности 
1) ЈМБ     

4) Телефон 
 2) Презиме и име 

 
3) Пребивалиште   
 

4) е-маил 
 

Дио 3 – Расподјела добити и губитка партнерства 
Унијети укупну добит или губитак као резултат заједничког обављања 
самосталне дјелатности (Пренијети из обрасца СПР-1053 ред 28, Спецификације за утврђивање 
дохотка од самосталне дјелатности. Затим унесите удио за сваког партнера у поље 7 у доле 
приказаној табели) 

Добит Губитак 
  

Партнер 1 
1) Презиме и име 3)  ЈМБ партнера 

 

6) Удио (у 
процентима) 

2) Адреса 4) Телефон 
 

7) Партнеров удио у 
добити или губитку 
партнерства 
 
 

5) е-маил 
 

Партнер 2 
1) Презиме и име 3)  ЈМБ партнера 

 

6) Удио (у 
процентима) 

2) Адреса 4) Телефон 
 

7) Партнеров удио у 
добити или губитку 
партнерства 
 
 

5) е-маил 
 

Партнер 3 
1) Презиме и име 3)  ЈМБ партнера 

 

6) Удио (у 
процентима) 

2) Адреса 4) Телефон 
 

7) Партнеров удио у 
добити или губитку 
партнерства 
 
 

5) е-маил 
 

Партнер 4 
1) Презиме и име 3)  ЈМБ партнера 

 

6) Удио (у 
процентима) 

2) Адреса 4) Телефон 
 

7) Партнеров удио у 
добити или губитку 
партнерства 
 
 

5) е-маил 
 

Напомена: Попуните један дио за сваког партнера у партнерству укључујући и носиоца заједничке дјелатности. Уколико постоји 
још партнера, додајте још једну страницу са истим подацима као што су ниже наведени. Ова пријава се доставља Пореској 
управи до 31. јануара текуће године за протеклу годину.  
Сваки партнер мора свој удио у оствареној добити исказати у својој годишњој пријави пореза на доходак (образац ГПД) коју је 
дужан доставити Порезној управи до 28. фебруара текуће године за протеклу годину.  

 Означите кућицу уколико има више од 4 партнера и додајте још једну страницу 
 

Упуство уз образац ГПЗ-1052  Годишња пријава дохотка од заједничког 



обављања самосталне дјелатности  
 

 
Пријаву дохотка од заједничког 
обављања самосталне дјелатности 
Пореској управи подноси носилац 
заједничке дјелатности до 31. јануара 
текуће године за протеклу годину.  
Остварена добит или губитак као резултат 
заједничког обављања самосталне 
дјелатности мора се годишње подијелити 
између чланова партнерства. Обавезу 
пореза извршавају појединачни чланови у 
складу са тренутним стопама које се 
примјењују на физичка лица.  
 
У дијелу 1 странице 1, унијети 
регистровани назив партнерства и ЈИБ 
Унијети адресу основне пословне локације 
гдје треба слати кореспонденцију која се 
тиче пореског статуса партнерства.  

На почетку дијела 3, пренесите укупну 
добит или губитак који је резултат рада 
партнерства. Затим наведите све тражене 
податке за сваког члана партнерства. 
Уколико су вам потребне додатне табеле 
да укључите све партнере, приложите 
додатну страницу и означите поље на дну 
странице.  
 
Збир “Удјела (у процентима)” у пољу 6 
сваке табеле за партнерство мора дати 
укупни збир од 100%.  “Удио партнера у 
нето добити или губитку” у пољу 7 сваке 
табеле за партнерство мора бити једнак 
добити или губитку из реда 28 обрасца 
СПР-1053 - Спецификација за утврђивање 
дохотка од самосталне дјелатности.  

 
У дијелу 2 странице 1, унијети податке о 
носиоцу заједничке дјелатности 
именованом 
у складу са чланом   17.  став   4.   Закона   
о 
порезу   на доходак, и то: ЈМБ, адресу 
пребивалишта, телефон и е-маил адресу. 
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