
                              ПРАВИЛНИК  
О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ ИЗДАВАЊА И ИЗГЛЕДУ ОБРАЗАЦА   

                 ПОТВРДА О РЕЗИДЕНТНОСТИ  
  («Службени гласник РС» број 80/10) 
Основни текст на снази од 10/11/2010 , у примени од 01/01/2011  
 

Члан 1.  
Овим правилником, за потребе примене уговора о избегавању двоструког 

опорезивања (у даљем тексту: уговор), прописује се поступак и начин издавања 
и изглед обрасца потврде о резидентности Републике Србије, као и изглед 
обрасца потврде о резидентности друге државе са којом је закључен уговор. 

 
Члан 2.  

Статус резидента Републике Србије, код иностраног исплатиоца 
прихода, резидент доказује потврдом на обрасцу прописаном овим 
правилником, осим у случајевима када се статус резидента доказује искључиво 
потврдом на обрасцу који прописује надлежни орган друге државе са којом је 
закључен уговор. 

Потврда из става 1. овог члана издаје се на Обрасцу ПОР-1 - Потврда о 
резидентности Републике Србије (за претходну/е годину/е и текућу годину - на 
српско/енглеском и српско/француском језику). 

Образац ПОР-1 одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни 
део.  

 
Члан 3.  

Статус резидента друге државе са којом је закључен уговор, нерезидент 
доказује код домаћег исплатиоца прихода, потврдом о резидентности овереном 
од надлежног органа друге државе уговорнице чији је резидент, на обрасцу 
прописаном овим правилником. 

Потврда из става 1. овог члана оверава се на Обрасцу ПОР-2 - Потврда о 
резидентности друге државе са којом је закључен уговор (за претходну/е 
годину/е и текућу годину - на српско/енглеском и српско/француском језику). 

Образац ПОР-2 одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни 
део.  

 
Члан 4.  

Потврду из члана 2. овог правилника, на основу поднетог захтева уз који 
је приложена документација прописана овим правилником, издаје 
организациона јединица Пореске управе надлежна према месту седишта, 
односно пребивалишта, односно боравишта, подносиоца захтева.  

Захтев из става 1. овог члана обавезно садржи: 
- име и презиме, односно назив подносиоца захтева; 
- адресу пребивалишта, односно боравишта, односно седишта 

подносиоца захтева; 
- потпис подносиоца захтева (физичко лице, односно одговорно лице у 

правном лицу, односно предузетник) оверен печатом правног лица, односно 
предузетника; 

- навод да је потврда о резидентности потребна за остваривање права из 
уговора; 

- назив државе за коју се потврда о резидентности захтева; 



- година за коју се потврда о резидентности тражи; 
- датум подношења захтева. 
 

Члан 5.  
Уз захтев из члана 4. овог правилника, домаће физичко лице, прилаже 

следећу документацију: 
1) потврду о пребивалишту (оригинал или оверену копију оригинала), 

која садржи податак од када је то лице на пријављеној адреси, коју издаје 
Министарство унутрашњих послова која, у дану подношења захтева, није 
старија од шест месеци; 

2) уплатницу (оригинал), као доказ о уплати републичке 
административне таксе у прописаном износу. 

Ако домаће физичко лице, пре истека рока од шест месеци од дана 
подношења претходног захтева, код исте организационе јединице Пореске 
управе надлежне према месту пребивалишта подносиоца захтева, поднесе нови 
захтев за издавање потврде о резидентности, уз захтев (у коме наводи и да је 
претходни захтев поднет пре истека рока од шест месеци) прилаже копију 
потврде о пребивалишту из става 1. тачка 1) овог члана. 

Ако се једним захтевом тражи издавање потврда о резидентности за 
више домаћих физичких лица која су запослена код истог послодавца, уз захтев 
се доставља документација из става 1. овог члана, за свако од тих лица. 

 
Члан 6.  

Уз захтев из члана 4. овог правилника, домаће правно лице, односно 
предузетник прилаже следећу документацију:  

1) извод (оригинал или оверену копију оригинала) из регистрације код 
Агенције за привредне регистре или другог надлежног органа који, у дану 
подношења захтева, није старији од шест месеци; 

2) уплатницу (оригинал), као доказ о уплати републичке 
административне таксе у прописаном износу. 

Ако домаће правно лице, односно предузетник, пре истека рока од шест 
месеци од дана подношења претходног захтева, код исте организационе 
јединице Пореске управе надлежне према месту седишта подносиоца захтева, 
поднесе нови захтев за издавање потврде о резидентности, уз захтев (у коме 
наводи и да је претходни захтев поднет пре истека рока од шест месеци) 
прилаже копију извода из регистрације код Агенције за привредне регистре или 
другог надлежног органа из става 1. тачка 1) овог члана. 

 
Члан 7.  

Уз захтев из члана 4. овог правилника, страно физичко лице (у даљем 
тексту: странац) прилаже следећу документацију:  

1) оверену копију стране путне исправе која, у тренутку подношења 
захтева, није старија од шест месеци (са важећом визом у дану дужем од шест 
месеци за период за који се потврда о резидентности издаје); 

2) одобрење привременог боравка у Републици Србији у трајању дужем 
од шест месеци (оригинал или оверену копију оригинала), односно одобрење 
сталног настањења у Републици Србији (оригинал или оверену копију 
оригинала), које издаје Министарство унутрашњих послова које, у дану 
подношења захтева, није старије од шест месеци; 



3) потврду о пријави боравишта (пребивалишта) странца (оригинал или 
оверену копију оригинала) коју издаје Министарство унутрашњих послова која, 
у дану подношења захтева, није старија од шест месеци; 

4) важећи уговор о раду (оригинал или оверену копију оригинала) којим 
је заснован радни однос код домаћег послодавца, односно важећи уговор о 
упућивању на рад у Републику Србију (оригинал или оверену копију 
оригинала); 

5) доказ (оригинал или оверену копију оригинала) о праву својине, 
односно другом стварном праву на кући или стану; 

6) уплатницу (оригинал), као доказ о уплати републичке 
административне таксе у прописаном износу; 

7) друге доказе на захтев надлежне организационе јединице Пореске 
управе. 

Ако странац, у циљу испуњења услова за стицање статуса резидента 
Републике Србије (доказивање центра животних интереса у Републици Србији) 
као доказ, наводи и боравак чланова његовог породичног домаћинства (брачног 
друга и/или деце) у Републици Србији, за та лица прилаже документацију из 
става 1. тач. 1), 2) и 3) овог члана, а за децу и потврду о похађању предшколске, 
школске, односно високошколске установе и сл. 

 
Члан 8.  

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о 
обрасцу потврде о резидентности ("Службени гласник РС", бр. 86/09 и 91/09 - 
исправка).  

 
Члан 9.  

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном гласнику Републике Србије", а примењује се од 1. јануара 2011. 
године. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образац ПОР -1 
Текућа година - српско/енглески 
Current year - Serbian/English 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА/REPUBLIC OF SERBIA 
   Министарство финансија/Ministry of Finance 

Пореска управа/Tax Administration 
 
Бр. / No ________ 
 
Годишњи захтев за остваривање олакшице из Уговора/Споразума1 

између Републике Србије2 и___________________ 
Annual Claim for Relief under the Convention/Agreement3 between the 

Republic of Serbia4 and ___________________ 
o избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак 

/и на имовину5 
for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on 

Income/and on Capital6 
 

ПОТВРДА O РЕЗИДЕНТНОСТИ 
(издата од стране надлежног органа Републике Србије) 

    RESIDENCE CERTIFICATE 
(issued by the Competent Authority of the Republic of Serbia) 
 

Министарство финансија - Пореска управа - Организациона јединица 
"________________" 
/Ministry of Finance - Tax Administration - Organizational Unit 
"________________" 

 
потврђује да je/certifies that 

 
Назив подносиоца захтева/Name of Claimant: ___________ 

 
Адреса: _______________________ - Република Србија 
Address: _______________________ - Republic of Serbia 

 
резидент/is a resident of: Републике Србије/the Republic of Serbia 

 
у смислу члана 4. Уговора/Споразума7 између Републике Србије8 и 
______________________ 
within the meaning of the Article 4 of the Convention/Agreement9 between the 
Republic of Serbia10 and _________________ 

 
o избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак/и на 
имовину11 
for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income/and on 
Capital12 

 
Потпис 

          Signature 
                                              ________________________________________ 



 
Печат/ Stamp 
 
Место и датум / Place and Date 
___________________ године / ___________________ 
 

 

1 Прецртати непотребно 
2 Или Социјалистичке Федеративне Републике Југославије или 

Савезне Републике Југославије или Србије и Црне Горе 
3 Delete whichever is inapplicable 
4 Or the Socialist Federal Republic of Yugoslavia or the Federal Republic 

of Yugoslavia or Serbia and Montenegro 
5 Прецртати непотребно 
6 Delete whichever is inapplicable 
7 Прецртати непотребно 
8 Или Социјалистичке Федеративне Републике Југославије или 

Савезне Републике Југославије или Србије и Црне Горе 
9 Delete whichever is inapplicable 
10 Or the Socialist Federal Republic of Yugoslavia or the Federal Republic 

of Yugoslavia or Serbia and Montenegro 
11 Прецртати непотребно 
12 Delete whichever is inapplicable  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образац ПОР - 1 
Претходна/е година/е - српско/енглески 

Previous year/s - Serbian/English 
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА/REPUBLIC OF SERBIA 
  Министарство финансија/Ministry of Finance 
          Пореска управа/Tax Administration 

 
Бр. / No ________ 
 
Годишњи захтев зa остваривање олакшице из Уговора/Споразума1 

између Републике Србије2 и ____________________ 
Annual Claim for Relief under the Convention/Agreement3 between the 

Republic of Serbia4 and ________________ 
 
o избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак 

/и на имовину5 
for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on 

Income/and on Capital6 

 
                     ПОТВРДА O РЕЗИДЕНТНОСТИ 
    (издата од стране надлежног органа Републике Србије) 
                         RESIDENCE CERTIFICATE 
(issued by the Competent Authority of the Republic of Serbia) 
 

Министарство финансија - Пореска управа - Организациона јединица 
"________________" 
/Ministry of Finance - Tax Administration - Organizational Unit 
"________________" 

 
потврђује да je/certifies that 

 
Назив подносиоца захтева/Name of Claimant:_____________________ 

 
Адреса: _________________- Република Србија 
Address: _________________- Republic of Serbia 

 
y ____ години био резидент Републике Србије 
was a resident of the Republic of Serbia in _____ 

 
y смислу члана 4. Уговора/Споразума7 између Републике Србије8 и 
______________________ 
within the meaning of the Article 4 of the Convention/Agreement9 between the 
Republic of Serbia10 and _________________ 

 
o избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак /и на 
имовину11 
for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income/and on 
Capital12 



Потпис 
          Signature 

                                       ________________________________________ 
 
 
 
Печат/ Stamp 
 
 
Место и датум / Place and Date 
____________________године / _____________________ 
 
 
 
1 Прецртати непотребно 
2 Или Социјалистичке Федеративне Републике Југославије или 

Савезне Републике Југославије или Србије и Црне Горе 
3 Delete whichever is inapplicable 
4 Or the Socialist Federal Republic of Yugoslavia or the Federal Republic 

of Yugoslavia or Serbia and Montenegro 
5 Прецртати непотребно 
6 Delete whichever is inapplicable 
7 Прецртати непотребно 
8 Или Социјалистичке Федеративне Републике Југославије или 

Савезне Републике Југославије или Србије и Црне Горе 
9 Delete whichever is inapplicable 
10 Or the Socialist Federal Republic of Yugoslavia or the Federal Republic 

of Yugoslavia or Serbia and Montenegro 
11 Прецртати непотребно 
12 Delete whichever is inapplicable 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
Образац ПОР -1 

Текућа година - српско/француски 
L'année en cours - en serbe/en français 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА/RÉPUBLIQUE DE SERBIE 
  Mинистарство финансија/Ministère des Finances 

Пореска управа/Administration Fiscale 
 
Бр. / No ________ 
 
Годишњи захтев за остваривање олакшице из Уговора/Споразума1 

између Републике Србије2 и ______________________ 
Demande annuelle d'application de la Convention/Accord3 entre la 

République de Serbie4 et ____________________ 
o избегавању двоструког опорезивања y односу на порезе на 

доходак/и на имовину5 
en vue d éviter les double impôsitions en matière d'impôts sur le revenu 

/et sur la fortune6 
 
                          ПОТВРДА O РЕЗИДЕНТНОСТИ 
     (издата од стране надлежног органа Републике Србије) 
                             CERTIFICAT DE RÉSIDENCE 
     (délivré par Autorité compétente de la République de Serbie) 
  

Министарство финансијa - Пореска управа - Организациона јединица 
"_________________" 
/Ministère des Finances - Administration Fiscale - Unité Organisationnelle 
"_________________" 
потврђује да je/certifie que 

 
Назив подносиоца захтева/Nom ou raison sociale du demandeur: 
______________________ 

 
Адреса: _______________________ - Република Србија 
Adresse: _______________________- République de Serbie 

 
резидент Републике Србије 
a la qualité de résident de la République de Serbie 

 
y смислу члана 4. Уговора/Споразума7 измећу Републике Србије8 и 
______________________ 
au sens de l'article 4 de la Convention/Accord9 entre la République de Serbie10 et 
______________ 

 
o избегавању двоструког опорезивања y односу на порезе на доходак/и на 
имовину11 



en vue d'éviter les double impôsitions en matière d'impôts sur le revenu/et sur la 
fortune12 

 
 

Потпис 
Signature 

 
 

Печат / Cachet du bureau 
 
Место: __________________________ 
A (lieu): __________________________ 
 
Датум / Date: 

______/______ 
 
 
 
1 Прецртати непотребно 
2 Или Социјалистичке Федеративне Републике Југославије или 

Савезне Републике 
Југославије или Србије и Црне Горе 
3 Rayer la mention inutile 
4 Ou la République socialiste fédérative de Yougoslavie ou la République 

fédérale de Yougoslavie 
ou Serbie-et Montenegro 
5 Прецртати непотребно 
6 Rayer la mention inutile 
7 Прецртати непотребно 
8 Или Социјалистичке Федеративне Републике Југославије или 

Савезне Републике 
Југославије или Србије и Црне Горе 
9 Rayer la mention inutile 
10 Ou la République socialiste fédérative de Yougoslavie ou la République 

fédérale de Yougoslavie 
ou Serbie-et Montenegro 
11 Прецртати непотребно 
12 Rayer la mention inutile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образац ПОР -1 
Претходна/е година/е - српско/француски 
L'/es année/s précédente/s - en serbe/en français 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА/RÉPUBLIQUE DE SERBIE 
   Министарство финансиja/Ministère des Finances 
          Пореска управа/Administration Fiscale 

 
Бр. / No ________ 
 
Годишњи захтев за остваривање олакшице из Уговора/Споразума1 

између Републике Србије2 и ______________________ 
Demande annuelle d'application de la Convention/Accord3 entre la 

République de Serbie4 et ____________________ 
 
o избегавању двоструког опорезивања y односу на порезе на 

доходак/и на имовину5 
en vue d'éviter les double impôsitions en matière d'impôts sur le revenu 

/et sur la fortune6 
 
 

ПОТВРДА O РЕЗИДЕНТНОСТИ 
(издата од стране надлежног органа Републике Србије) 
                           CERTIFICAT DE RÉSIDENCE 
(délivré par Autorité compétente de la République de Serbie) 
 

Министарство финансија - Пореска управа - Организациона јединица 
"________________" 
/Ministère des Finances - Administration Fiscale - Unité Organisationnelle 
"_________________" 

 
потврђује да je/certifie que 
 
Назив подносиоца захтева/Nont ou raison sociale du demandeur: 
_____________________ 
 
Адреса: _____________- Република Србија 
Adresse:_____________- République de Serbie 
 
y ______ години био резидент Републике Србије 
avait la qualité de résident de la République de Serbie en________ 

 
y смислу члана 4. Уговора/Споразума7 између Републике Србије8 и 
______________________ 
au sens de l'article 4 de la Convention/Accord9 entre la République de Serbie10 et 
______________ 
 
o избегавању двоструког опорезивања y односу на порезе на доходак/и на 
имовину11 



en vue d'éviter les double impôsitions en matière d'impôts sur le revenu/et sur la 
fortune12 

 
 
                                                                                           Потпис 
                                                                                          Signature 
 
 
Печат / Cachet du bureau 

 
 
Место: __________________________ 
A (lieu): __________________________ 
 
 
Датум / Date: 
______/______ 

 
1 Прецртати непотребно 
2 Или Социјалистичке Федеративне Републике Југославије или 

Савезне Републике Југославије или Србије и Црне Горе 
3 Rayer la mention inutile 
4 Ou la République socialiste fédérative de Yougoslavie ou la République 

fédérale de Yougoslavie ou Serbie-et Montenegro 
5 Прецртати непотребно 
6 Rayer la mention inutile 
7 Прецртати непотребно 
8 Или Социјалистичке Федеративне Републике Југославије или 

Савезне Републике Југославије или Србије и Црне Горе 
9 Rayer la mention inutile 
10 Ou la République socialiste fédérative de Yougoslavie ou la République 

fédérale de Yougoslavie ou Serbie-et Montenegro 
11 Прецртати непотребно 
12 Rayer la mention inutile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



Образац ПОР - 2 
                      Текућа година - српско/енглески 
                         Current year - Serbian/English 
 
 
           РЕПУБЛИКА СРБИЈА/REPUBLIC OF SERBIA 
               Министарство финансија/Ministry of Finance 
Годишњи захтев за остваривање олакшице из Уговора/Споразума1 

између Републике Србије2 и ______________________ 
Annual Claim for Relief under the Convention/Agreement3 between the 

Republic of Serbia4 and _________________ 
 
o избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак 

/и на имовину5 
for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on 

Income/and on Capital6 
 
 

ПОТВРДА O РЕЗИДЕНТНОСТИ 
(издата од стране надлежног органа државе резидентности стварног 

власника прихода) 
                            RESIDENCE CERTIFICATE 
(issued by the Competent Authority of the Beneficiary's Residence 

Country) 
 
Држава уговорница/Contracting State: __________________ 
 
Назив надлежног органа/Name of Competent Authority: 
_____________________ 
 
потврђује да je/certifies that 
 
Назив подносиоца захтева/Name of Claimant: ______________________ 
 
Адреса: __________________ 
 
Address: __________________ 
 
резидент/is a resident of __________________ 
 
у смислу члана 4. Уговора/Споразума7 између Републике Србије8 и 
______________________ 
within the meaning of the Article 4 of the Convention/Agreement9 between the 
Republic of Serbia10 and _____________________ 
 
o избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак/и на 
имовину11 
for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income/and on 
Capital12 

 



                      Звање и потпис овлашћеног лица 
     Designation and Signature of the Official 

 
Печат/ Stamp 

 
 
Место и датум / Place and Date 
_______________/_______________ 

 
 
 
1 Прецртати непотребно 
2 Или Социјалистичке Федеративне Републике Југославије или 

Савезне Републике Југославије или Србије и Црне Горе 
3 Delete whichever is inapplicable 
4 Or the Socialist Federal Republic of Yugoslavia or the Federal Republic 

of Yugoslavia or Serbia and Montenegro 
5 Прецртати непотребно 
6 Delete whichever is inapplicable 
7 Прецртати непотребно 
8 Или Социјалистичке Федеративне Републике Југославије или 

Савезне Републике Југославије или Србије и Црне Горе 
9 Delete whichever is inapplicable 
10 Or the Socialist Federal Republic of Yugoslavia or the Federal Republic 

of Yugoslavia or Serbia and Montenegro 
11 Прецртати непотребно 
12 Delete whichever is inapplicable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Образац ПОР - 2 

                Претходна/е година/е - српско/енглески 
                        Previous year/s - Serbian/English 
 
 
          РЕПУБЛИКА СРБИЈА/REPUBLIC OF SERBIA 
             Министарство финансијa/Ministry of Finance 

 
Годишњи захтев за остваривање олакшице из Уговора/Споразума1 између 
Републике Србије2 и ______________________ 
Annual Claim for Relief under the Convention/Agreement3 between the 
Republic of Serbia4 and _____________________ 
 
o избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак /и на 
имовину5 
for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income/and on 
Capital6 

  
 
                             ПОТВРДА O РЕЗИДЕНТНОСТИ 
(издата од стране надлежног органа државе резидентности стварног 

власника прихода) 
                                 RESIDENCE CERTIFICATE 
(issued by the Competent Authority of the Beneficiary's Residence 

Country) 
 
Држава уговорница/Contracting State: __________________ 
 
Назив надлежног органа/Name of Competent Authority: 
____________________ 
 
потврђује да je/certifies that 
 
Назив подносиоца захтева/Name of Claimant: ______________________ 
 
Адреса: __________________ 
Address: __________________ 
 
y _______ години био резидент _______________ 
was a resident of ______________ in _______ 

 
y смислу члана 4. Уговора / Споразума7 између Републике Србије8 и 
_____________________ 
within the meaning of the Article 4 of the Convention/Agreement9 between the 
Republic of Serbia10 and __________________ 
 
o избегавању двоструког опорезивања y односу на порезе на доходак / и на 
имовину11 
 



for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income / and on 
Capital12 

 
 
                                                Звање и потпис овлашћеног лица 
                                             Designation and Signature of the Official 
 
 
Печат/ Stamp 

 
 
Место и датум / Place and Date 

______________/_______________ 
 
 
1 Прецртати непотребно 
2 Или Социјалистичке Федеративне Републике Југославије или 

Савезне Републике Југославије или Србије и Црне Горе 
3 Delete whichever is inapplicable 
4 Or the Socialist Federal Republic of Yugoslavia or the Federal Republic 

of Yugoslavia or Serbia and Montenegro 
5 Прецртати непотребно 
6 Delete whichever is inapplicable 
7 Прецртати непотребно 
8 Или Социјалистичке Федеративне Републике Југославије или 

Савезне Републике Југославије или Србије и Црне Горе 
9 Delete whichever is inapplicable 
10 Or the Socialist Federal Republic of Yugoslavia or the Federal Republic 

of Yugoslavia or Serbia and Montenegro 
11 Прецртати непотребно 
12 Delete whichever is inapplicable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            Образац ПОР - 2 

                           Текућа година - српско/француски 
                           L'année en cours - en serbe/en français 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА/RÉPUBLIQUE DE SERBIE 
                Министарство финансија/Ministère des Finances 

 
Годишњи захтев за остваривање олакшице из Уговора/Споразума1 између 
Републике Србије2 и _________________________ 
Demande annuelle d'application de la Convention/Accord3 entre la République 
de Serbie4 et ____________________ 
 
o избегавању двоструког опорезивања y односу на порезе на доходак/и на 
имовину5 
en vue d'éviter les double impôsitions en matière d'impôts sur le revenu /et sur la 
fortune6 

  
 
                           ПОТВРДА O РЕЗИДЕНТНОСТИ 
(издата од стране надлежног органа државе резидентности стварног 

власника прихода) 
                              CERTIFICAT DE RÉSIDENCE 
(délivré par Autorité compétente du pays de résidence du bénéficiaire 

effectif des revenus) 
 
Држава уговорница/État Contractant: _________________ 
 
Назив надлежног органа/Nom de l'Autorité compétente: 
____________________ 
 
потврђује да je/certifie que 
 
Назив подносиоца захтева/Nom ou raison sociale du demandeur: 
______________________ 
 
Адреса: _____________ 
Adresse: _____________ 
 
резидент/а la qualité de résident de: ____________________________ 

 
y смислу члана 4. Уговора/Споразума7 између Републике Србије8 и 
______________________ 
au sens de l'article 4 de la Convention/Accord9 entre la République de Serbie10 
et ___________________________________ 
 
o избегавању двоструког опорезивања y односу на порезе на доходак/и на 
имовину11 



en vue d'éviter les double impôsitions en matière d'impôts sur le revenu/et sur la 
fortune12 

 
 
                                                                                              Потпис 
                                                                                             Signature 
 
 
Печат / Cachet du bureau 

 
Место / A (lieu): / 
 
Датум / Date: 
______/______ 

 
 
 
1 Прецртати непотребно 
2 Или Социјалистичке Федеративне Републике Југославије или 

Савезне Републике Југославије или Србије и Црне Горе 
3 Rayer la mention inutile 
4 Ou la République socialiste fédérative de Yougoslavie ou la République 

fédérale de Yougoslavie ou Serbie-et Montenegro 
5 Прецртати непотребно 
6 Rayer la mention inutile 
7 Прецртати непотребно 
8 Или Социјалистичке Федеративне Републике Југославије или 

Савезне Републике Југославије или Србије и Црне Горе 
9 Rayer la mention inutile 
10 Ou la République socialiste fédérative de Yougoslavie ou la République 

fédérale de Yougoslavie ou Serbie-et Montenegro 
11 Прецртати непотребно 
12 Rayer la mention inutile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образац ПОР - 2 
Претходна/е година/е - српско/француски 
L'/es année/s précédente/s - en serbe/en français 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА/RÉPUBLIQUE DE SERBIE 
   Министарство финансија/Ministère des Finances 

 
Годишњи захтев за остваривање олакшице из Уговора/Споразума1 између 
Републике Србије2 и ____________________ 
Demande annuelle d'application de la Convention/Accord3 entre la République 
de Serbie4 et____________________ 
 
o избегавању двоструког опорезивања y односу на порезе на доходак/и на 
имовину5 
en vue d'éviter les double impôsitions en matière d'impôts sur le revenu /et sur la 
fortune6 

   
   
                                   ПОТВРДА O РЕЗИДЕНТНОСТИ 
(издата од стране надлежног органа државе резидентности стварног 

власника прихода) 
                                     CERTIFICAT DE RÉSIDENCE 
(délivré par Autorité compétente du pays de résidence du bénéficiaire 

effectif des revenus) 
 
Држава уговорница/État Contractant: __________________ 
 
Назив надлежног органа/Nom de l'Autorité compétente: 
____________________ 
 
потврђује да je/certifie que 
 
Назив подносиоца захтева/Nom ou raison sociale du demandeur: 
______________________ 
 
Адреса: ______________ 
Adresse: ______________ 
 
y______________ години био резидент ______________ 
avait la qualité de résident de __________________ en ________ 

 
y смислу члана 4. Уговора/Споразума7 између Републике Србије8 и 
______________________ 

au sens de l'article 4 de la Convention/Accord9 entre la République de 
Serbie10 et ____________________________________ 
 
o избегавању двоструког опорезивања y односу на порезе на доходак/и на 
имовину11 



en vue d'éviter les double impôsitions en matière d'impôts sur le revenu/et sur la 
fortune12 

 
 
 

Потпис 
Signature 

 
Печат / Cachet du bureau 

 
Место / A (lieu): / 
 
Датум / Date: 
______/______ 

 
 
1 Прецртати непотребно 
2 Или Социјалистичке Федеративне Републике Југославије или 

Савезне Републике Југославије или Србије и Црне Горе 
3 Rayer la mention inutile 
4 Ou la République socialiste fédérative de Yougoslavie ou la République 

fédérale de Yougoslavie ou Serbie-et Montеnеgro 
5 Прецртати непотребно 
6 Rayer la mention inutile 
7 Прецртати непотребно 
8 Или Социјалистичке Федеративне Републике Југославије или 

Савезне Републике Југославије или Србије и Црне Горе 
9 Rayer la mention inutile 
10 Ou la République socialiste fédérative de Yougoslavie ou la République 

fédérale de Yougoslavie ou Serbie-et Montеnеgro 
11 Прецртати непотребно 
12 Rayer la mention inutile 
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