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При лог број 1

ОБРА ЗАЦ 
О ОЗНА ЧА ВА ЊУ ДО КУ МЕН ТА КО ЈИ СА ДР ЖИ ТАЈ НЕ  

ПО ДАТ КЕ СТЕ ПЕ НА ТАЈ НО СТИ „ПО ВЕР ЉИ ВО”  
И „ИН ТЕР НО”

1) озна ка сте пе на тај но сти _________________________________
2) на чин пре стан ка тај но сти по да тка, од но сно до ку мен та ________
________________________________________________________
3) по да ци о овла шће ном ли цу ______________________________
________________________________________________________
4) по да ци о ор га ну јав не вла сти _____________________________
________________________________________________________
5) да тум од ре ђи ва ња сте пе на тај но сти _______________________
6) на чин до ста вља ња тај ног по да тка _________________________

УПУТ СТВО ЗА ПО ПУ ЊА ВА ЊЕ ОБРА СЦА:
1) у ру бри ку „озна ка сте пе на тај но сти” упи су је се је дан од 

два сте пе на тај но сти („ПО ВЕР ЉИ ВО” или „ИН ТЕР НО”);
2) у ру бри ку „на чин пре стан ка тај но сти по да тка, од но сно до-

ку мен та” упи су је се је дан од мо гу ћих на чи на пре стан ка тај но сти 
по да тка, у скла ду са чла ном 16. За ко на о тај но сти по да та ка;

3) у ру бри ку „по да ци о овла шће ном ли цу” упи су ју се по да ци 
о ли цу ко је је у ор га ну од ре ди ло сте пен тај но сти по да тка, број пи-
сме ног овла шће ња и да тум, као и од ко га је из да то;

4) у ру бри ку „по да ци о ор га ну јав не вла сти” упи су ју се по-
да ци о ор га ну чи је је овла шће но ли це од ре ди ло сте пен тај но сти;

5) у ру бри ку „да тум од ре ђи ва ња сте пе на тај но сти” упи су је се 
да тум ка да је од ре ђен сте пен тај но сти по да тка;

6) у ру бри ку „на чин до ста вља ња тај ног по да тка” упи су ју се 
по да ци о то ме на ко ји на чин је из вр ше на до ста ва тај ног по да тка 
(нпр: ку ри ром  – фи зич ком по штом, елек трон ском по штом).

При лог број 2

ОБРА ЗАЦ  
О ОЗНА ЧА ВА ЊУ ДО КУ МЕН ТА КО ЈИ СА ДР ЖИ ТАЈ НЕ  
ПО ДАТ КЕ СТЕ ПЕ НА ТАЈ НО СТИ „ДР ЖАВ НА ТАЈ НА”  

И „СТРО ГО ПО ВЕР ЉИ ВО”

1) озна ка сте пе на тај но сти _________________________________
2) на чин пре стан ка тај но сти по да тка, од но сно до ку мен та ________
________________________________________________________
3) по да ци о овла шће ном ли цу ______________________________
________________________________________________________
4) по да ци о ор га ну јав не вла сти _____________________________
________________________________________________________
5) да тум од ре ђи ва ња сте пе на тај но сти _______________________
6) на чин до ста вља ња тај ног по да тка _________________________
7) број при ме ра ка до ку мен та _______________________________
8) уку пан број стра на до ку мен та ____________________________
9) при ло зи до ку мен та _____________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

УПУТ СТВО ЗА ПО ПУ ЊА ВА ЊЕ ОБРА СЦА:
1) у ру бри ку „озна ка сте пе на тај но сти” упи су је се је дан од 

два сте пе на тај но сти („ДР ЖАВ НА ТАЈ НА” или „СТРО ГО ПО-
ВЕР ЉИ ВО”);

2) у ру бри ку „на чин пре стан ка тај но сти по да тка, од но сно до-
ку мен та” упи су је се је дан од мо гу ћих на чи на пре стан ка тај но сти 
по да тка, у скла ду са чла ном 16. За ко на о тај но сти по да та ка;

3) у ру бри ку „по да ци о овла шће ном ли цу” упи су ју се по да ци 
о ли цу ко је је у ор га ну од ре ди ло сте пен тај но сти по да тка, број пи-
сме ног овла шће ња и да тум, као и од ко га је из да то;

4) у ру бри ку „по да ци о ор га ну јав не вла сти” упи су ју се по-
да ци о ор га ну чи је је овла шће но ли це од ре ди ло сте пен тај но сти;

5) у ру бри ку „да тум од ре ђи ва ња сте пе на тај но сти” упи су је се 
да тум ка да је од ре ђен сте пен тај но сти по да тка;

6) у ру бри ку „на чин до ста вља ња тај ног по да тка” упи су ју се 
по да ци о то ме на ко ји на чин је из вр ше на до ста ва тај ног по да тка 
(нпр: ку ри ром  – фи зич ком по штом, елек трон ском по штом);

7) у ру бри ку „број при ме ра ка до ку мен та” упи су је се по да так 
о бро ју при ме ра ка до ку мен та;

8) у ру бри ку „уку пан број стра на до ку мен та” упи су је се број 
стра ни ца до ку мен та, при че му се упи су ју са мо стра не ко је има ју 
тај ни по да так;

9) у ру бри ку „при ло зи до ку мен та” упи су ју се по да ци о при-
ло зи ма ко ји се на ла зе уз до ку мент (нпр. анекс, про прат ни акт, гра-
фич ки при ка зи и сл.).

При лог број 3

ОБРА ЗАЦ О КО ПИ ЈИ ДО КУ МЕН ТА

„КО ПИ ЈА ОРИ ГИ НА ЛА”

1) озна ка сте пе на тај но сти _________________________________
2) на чин пре стан ка тај но сти по да тка, од но сно до ку мен та ________
________________________________________________________
3) по да ци о овла шће ном ли цу ______________________________
________________________________________________________
4) по да ци о ор га ну јав не вла сти _____________________________
________________________________________________________
5) да тум од ре ђи ва ња сте пе на тај но сти _______________________
6) на чин до ста вља ња тај ног по да тка _________________________
7) ред ни број ко пи је ______________________________________
8) број и да тум из еви ден ци је о умно жа ва њу __________________
9) озна ка уну тра шње ор га ни за ци о не је ди ни це ________________
10) пот пис за по сле ног ко ји је из вр шио умно жа ва ње _____________

УПУТ СТВО ЗА ПО ПУ ЊА ВА ЊЕ ОБРА СЦА:
1) у ру бри ку „озна ка сте пе на тај но сти” упи су је се је дан од 

че ти ри сте пе на тај но сти („ДР ЖАВ НА ТАЈ НА”, „СТРО ГО ПО-
ВЕР ЉИ ВО”, „ПО ВЕР ЉИ ВО” или „ИН ТЕР НО”);

2) у ру бри ку „на чин пре стан ка тај но сти по да тка, од но сно до-
ку мен та” упи су је се је дан од мо гу ћих на чи на пре стан ка тај но сти 
по да тка, у скла ду са чла ном 16. За ко на о тај но сти по да та ка;

3) у ру бри ку „по да ци о овла шће ном ли цу” упи су ју се по да ци 
о ли цу ко је је у ор га ну од ре ди ло сте пен тај но сти по да тка, број пи-
сме ног овла шће ња и да тум, као и од ко га је из да то;

4) у ру бри ку „по да ци о ор га ну јав не вла сти” упи су ју се по-
да ци о ор га ну чи је је овла шће но ли це од ре ди ло сте пен тај но сти;

5) у ру бри ку „да тум од ре ђи ва ња сте пе на тај но сти” упи су је се 
да тум ка да је од ре ђен сте пен тај но сти по да тка;

6) у ру бри ку „на чин до ста вља ња тај ног по да тка” упи су ју се 
по да ци о то ме на ко ји на чин је из вр ше на до ста ва тај ног по да тка 
(нпр: ку ри ром  – фи зич ком по штом, елек трон ском по штом);

7) у ру бри ку „ред ни број ко пи је” упи су је се по да так о бро ју 
ко пи је до ку мен та;

8) у ру бри ку „број и да тум из еви ден ци је о умно жа ва њу” 
упи су је се по да так из еви ден ци је о умно жа ва њу;

9) у ру бри ку „озна ка уну тра шње ор га ни за ци о не је ди ни це” 
упи су је се по да так о на зи ву или ши фри уну тра шње ор га ни за ци о-
не је ди ни це ор га на јав не вла сти у ко јој је из вр ше но умно жа ва ње;

10) у ру бри ку „пот пис за по сле ног ко ји је из вр шио умно жа ва-
ње” упи су је се пот пис ли ца ко је је из вр ши ло умно жа ва ње.
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При лог број 1

ОБРА ЗАЦ 
О ОЗНА ЧА ВА ЊУ ДО КУ МЕН ТА КО ЈИ СА ДР ЖИ ТАЈ НЕ  

ПО ДАТ КЕ СТЕ ПЕ НА ТАЈ НО СТИ „ПО ВЕР ЉИ ВО”  
И „ИН ТЕР НО”

1) озна ка сте пе на тај но сти _________________________________
2) на чин пре стан ка тај но сти по да тка, од но сно до ку мен та ________
________________________________________________________
3) по да ци о овла шће ном ли цу ______________________________
________________________________________________________
4) по да ци о ор га ну јав не вла сти _____________________________
________________________________________________________
5) да тум од ре ђи ва ња сте пе на тај но сти _______________________
6) на чин до ста вља ња тај ног по да тка _________________________

УПУТ СТВО ЗА ПО ПУ ЊА ВА ЊЕ ОБРА СЦА:
1) у ру бри ку „озна ка сте пе на тај но сти” упи су је се је дан од 

два сте пе на тај но сти („ПО ВЕР ЉИ ВО” или „ИН ТЕР НО”);
2) у ру бри ку „на чин пре стан ка тај но сти по да тка, од но сно до-

ку мен та” упи су је се је дан од мо гу ћих на чи на пре стан ка тај но сти 
по да тка, у скла ду са чла ном 16. За ко на о тај но сти по да та ка;

3) у ру бри ку „по да ци о овла шће ном ли цу” упи су ју се по да ци 
о ли цу ко је је у ор га ну од ре ди ло сте пен тај но сти по да тка, број пи-
сме ног овла шће ња и да тум, као и од ко га је из да то;

4) у ру бри ку „по да ци о ор га ну јав не вла сти” упи су ју се по-
да ци о ор га ну чи је је овла шће но ли це од ре ди ло сте пен тај но сти;

5) у ру бри ку „да тум од ре ђи ва ња сте пе на тај но сти” упи су је се 
да тум ка да је од ре ђен сте пен тај но сти по да тка;

6) у ру бри ку „на чин до ста вља ња тај ног по да тка” упи су ју се 
по да ци о то ме на ко ји на чин је из вр ше на до ста ва тај ног по да тка 
(нпр: ку ри ром  – фи зич ком по штом, елек трон ском по штом).

При лог број 2

ОБРА ЗАЦ  
О ОЗНА ЧА ВА ЊУ ДО КУ МЕН ТА КО ЈИ СА ДР ЖИ ТАЈ НЕ  
ПО ДАТ КЕ СТЕ ПЕ НА ТАЈ НО СТИ „ДР ЖАВ НА ТАЈ НА”  

И „СТРО ГО ПО ВЕР ЉИ ВО”

1) озна ка сте пе на тај но сти _________________________________
2) на чин пре стан ка тај но сти по да тка, од но сно до ку мен та ________
________________________________________________________
3) по да ци о овла шће ном ли цу ______________________________
________________________________________________________
4) по да ци о ор га ну јав не вла сти _____________________________
________________________________________________________
5) да тум од ре ђи ва ња сте пе на тај но сти _______________________
6) на чин до ста вља ња тај ног по да тка _________________________
7) број при ме ра ка до ку мен та _______________________________
8) уку пан број стра на до ку мен та ____________________________
9) при ло зи до ку мен та _____________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

УПУТ СТВО ЗА ПО ПУ ЊА ВА ЊЕ ОБРА СЦА:
1) у ру бри ку „озна ка сте пе на тај но сти” упи су је се је дан од 

два сте пе на тај но сти („ДР ЖАВ НА ТАЈ НА” или „СТРО ГО ПО-
ВЕР ЉИ ВО”);

2) у ру бри ку „на чин пре стан ка тај но сти по да тка, од но сно до-
ку мен та” упи су је се је дан од мо гу ћих на чи на пре стан ка тај но сти 
по да тка, у скла ду са чла ном 16. За ко на о тај но сти по да та ка;

3) у ру бри ку „по да ци о овла шће ном ли цу” упи су ју се по да ци 
о ли цу ко је је у ор га ну од ре ди ло сте пен тај но сти по да тка, број пи-
сме ног овла шће ња и да тум, као и од ко га је из да то;

4) у ру бри ку „по да ци о ор га ну јав не вла сти” упи су ју се по-
да ци о ор га ну чи је је овла шће но ли це од ре ди ло сте пен тај но сти;

5) у ру бри ку „да тум од ре ђи ва ња сте пе на тај но сти” упи су је се 
да тум ка да је од ре ђен сте пен тај но сти по да тка;

6) у ру бри ку „на чин до ста вља ња тај ног по да тка” упи су ју се 
по да ци о то ме на ко ји на чин је из вр ше на до ста ва тај ног по да тка 
(нпр: ку ри ром  – фи зич ком по штом, елек трон ском по штом);

7) у ру бри ку „број при ме ра ка до ку мен та” упи су је се по да так 
о бро ју при ме ра ка до ку мен та;

8) у ру бри ку „уку пан број стра на до ку мен та” упи су је се број 
стра ни ца до ку мен та, при че му се упи су ју са мо стра не ко је има ју 
тај ни по да так;

9) у ру бри ку „при ло зи до ку мен та” упи су ју се по да ци о при-
ло зи ма ко ји се на ла зе уз до ку мент (нпр. анекс, про прат ни акт, гра-
фич ки при ка зи и сл.).

При лог број 3

ОБРА ЗАЦ О КО ПИ ЈИ ДО КУ МЕН ТА

„КО ПИ ЈА ОРИ ГИ НА ЛА”

1) озна ка сте пе на тај но сти _________________________________
2) на чин пре стан ка тај но сти по да тка, од но сно до ку мен та ________
________________________________________________________
3) по да ци о овла шће ном ли цу ______________________________
________________________________________________________
4) по да ци о ор га ну јав не вла сти _____________________________
________________________________________________________
5) да тум од ре ђи ва ња сте пе на тај но сти _______________________
6) на чин до ста вља ња тај ног по да тка _________________________
7) ред ни број ко пи је ______________________________________
8) број и да тум из еви ден ци је о умно жа ва њу __________________
9) озна ка уну тра шње ор га ни за ци о не је ди ни це ________________
10) пот пис за по сле ног ко ји је из вр шио умно жа ва ње _____________

УПУТ СТВО ЗА ПО ПУ ЊА ВА ЊЕ ОБРА СЦА:
1) у ру бри ку „озна ка сте пе на тај но сти” упи су је се је дан од 

че ти ри сте пе на тај но сти („ДР ЖАВ НА ТАЈ НА”, „СТРО ГО ПО-
ВЕР ЉИ ВО”, „ПО ВЕР ЉИ ВО” или „ИН ТЕР НО”);

2) у ру бри ку „на чин пре стан ка тај но сти по да тка, од но сно до-
ку мен та” упи су је се је дан од мо гу ћих на чи на пре стан ка тај но сти 
по да тка, у скла ду са чла ном 16. За ко на о тај но сти по да та ка;

3) у ру бри ку „по да ци о овла шће ном ли цу” упи су ју се по да ци 
о ли цу ко је је у ор га ну од ре ди ло сте пен тај но сти по да тка, број пи-
сме ног овла шће ња и да тум, као и од ко га је из да то;

4) у ру бри ку „по да ци о ор га ну јав не вла сти” упи су ју се по-
да ци о ор га ну чи је је овла шће но ли це од ре ди ло сте пен тај но сти;

5) у ру бри ку „да тум од ре ђи ва ња сте пе на тај но сти” упи су је се 
да тум ка да је од ре ђен сте пен тај но сти по да тка;

6) у ру бри ку „на чин до ста вља ња тај ног по да тка” упи су ју се 
по да ци о то ме на ко ји на чин је из вр ше на до ста ва тај ног по да тка 
(нпр: ку ри ром  – фи зич ком по штом, елек трон ском по штом);

7) у ру бри ку „ред ни број ко пи је” упи су је се по да так о бро ју 
ко пи је до ку мен та;

8) у ру бри ку „број и да тум из еви ден ци је о умно жа ва њу” 
упи су је се по да так из еви ден ци је о умно жа ва њу;

9) у ру бри ку „озна ка уну тра шње ор га ни за ци о не је ди ни це” 
упи су је се по да так о на зи ву или ши фри уну тра шње ор га ни за ци о-
не је ди ни це ор га на јав не вла сти у ко јој је из вр ше но умно жа ва ње;

10) у ру бри ку „пот пис за по сле ног ко ји је из вр шио умно жа ва-
ње” упи су је се пот пис ли ца ко је је из вр ши ло умно жа ва ње.
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