
 
КОРИСНИЧКО УПУТСТВО 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВA ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА  
О ИЗМИРЕНИМ ОБАВЕЗАМА  

У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ПРЕКО ПОРТАЛА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ 
 
 
  Ово корисничко упутство намењено је пореским обвезницима који подносе захтев за 
издавање пореског уверења о измиреним обавезама у електронском облику преко портала 
пореске управе (портал еПорези). 

Издавање пореског уверења о измиреним обавезама у електронском облику предвиђено 
је за активне пореске обвезнике који су у надлежности Пореске управе, односно за пореске 
облике које администира Пореска управа Републике Србије. 
 Захтев за издавање пореског уверења може поднети порески обвезник или лице које 
поседује овлашћења за електронско пословање у име пореског обвезника. 
 
 Након приступа порталу еПорези и одабира правног субјекта, потребно је изабрати таб 
„Уверења“. 
 

 
 
Следећи корак је одабир „Типа захтева“ из падајућег менија.  
Порески обвезници тренутно могу поднети захтев за четири врсте пореских уверења: 
 

1. Уверење о плаћеним обавезама на свим уплатним рачунима јавних прихода 
2. Уверење о плаћеном доприносу за здравствено осигурање 
3. Уверење о плаћеном порезу на додату вредност 
4. Уверење о плаћеним порезима и доприносима по одбитку на БОП-у 

 



Након изабране врсте уверења, у падајућем менију „Сврха“, врши се избор одговарајуће сврхе за 
које је уверење намењено, што је приказано на следећим сликама: 
 

 
 
 

 
 
Поље ПИБ/ЈМБГ се аутоматски попуњава подацима на основу претходног избора обвезника а 
поље ЈМБГ се попуњава податком очитаним са Квалификованог електронског сертификата. На 
крају треба унети адресу електронске поште (мејл адресу) и изабрати дугме са стрелицом како 
би захтев био прослеђен информационом систему Пореске управе. 



За пореско уверење о плаћеним порезима и доприносима по одбитку на БОП-у треба унети и 
БОП за који се тражи пореско уверење. 
 

 
 
У зависности од врсте пореског уверења које се тражи, као и стања на пореским рачунима (или 
одговарајућем рачуну), уверење ће бити доступно на истој страници портала након клика на 
дугме „Статус“. У зависности од броја пореских рачуна који се проверавају, може бити потрбно 
одређено време док пореско уверење не буде доступно. 
Кликом на дугме „Уверење“ можете погледати уверење које је тражено. 
 

 
 



У случају да нису испуњени услови за добијање пореског уверења, због дуга на одговарајућем 
пореском рачуну, добићете поруку „Извештај није доступан, проверите упит стања“. Кликом на 
дугме „Упит стања“ можете проверити на ком пореском рачуну постоје неизмирене обавезе, због 
којих пореско уверење не може бити издато. 
Изглед пореског уверења о измиреним обавезама за које је потребно уплатити административну 
таксу приказан је на слици: 
 
Изглед пореског уверења о измиреним обавезама које је ослобођено плаћања административне 
таксе приказан је на слици: 
 

 
 



Изглед пореског уверења о измиреним обавезама за које је потребно уплатити административну 
таксу по Tарифном броју 1. и 11. Тарифе републичких административних такси приказан је на 
слици. Плаћање таксе се врши на основу Налога за плаћање. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Провера веродостојност пореског уверења издатог на овај начин врши се помоћу КОДА 
ЗА ПРОВЕРУ, на сајту Пореске управе (http://www.purs.gov.rs/). За проверу 
веродостојност издатог еУверења није портебан Квалификовани електронски 
сертификат. 
 

 
 
 
 
 

ПОРЕСКА УПРАВА  


