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ОБАВЈЕШТЕЊЕ
О НАЧИНУ РЕГИСТРАЦИЈЕ КОРИСНИКА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ
РАДИ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА

1. Дефиниција појмова
Корисник Информационог система Пореске управе је физичко лице које је од стране
пореског обвезника овлашћено да подноси пореске пријаве.
Корисници система класификовани су у три групе у зависности од њихове улоге у односу
на лице које је дало овлашћење за подношење пореских пријава:
Прва група: Корисник за правно лице и предузетника - лица која су запослена код
правних лица и предузетника, предузетник за себе и лица која подносе пријаве за
пореске обвезнике на основу уговора о дјелу, уговора о привременим и повременим
пословима и уговора о допунском раду,
Друга група: Корисник за физичко лице - физичко лице подноси пореску пријаву за себе
или за друго физичко лице и
Трећа група: Корисник физичко лице - које подноси пореске пријаве за пореске
обвезнике који су за вођење пословних књига (подношење пореских пријава) овластили
правно лице или предузетника ( књиговодствене агенције, књигиводстевни бирои и др.)
и када је пословна јединица правног лица из Федерације БиХ и Брчко Дистрикта
овластила пословну јединицу истог правног лица да подноси пореске пријаве.

2. Поступак регистрације корисника система

Поступак регистрације корисника Информационог система Пореске управе, у даљем
тексту: корисник система, покреће се подношењем захтјева за додјелу права приступа,
а окончава се издавањем потврде о регистрацији.

Захтјев се подноси подручној јединици пореске управе која је издала цертификат за
електронски потпис.
Захтјев и потврда о регистрацији су саставни дио овог обавјешетња.
3. Услови за регистрацију
Регистрација корисника система ради подношења пореских пријава у електронском
облику додијелиће се ако су кумулативно испуњени сљедећи услови:
- подносиоцу захтјева је издат цертификат за електронски потпис за подношење
пореских пријава електронским путем од стране Цертификационог тијела
Пореске управе и
- у регистру пореских обвезника порески обвезник је у вези (релацији) са
књиговодственом агенцијом и другим правним лицем и предузетником,
овлашћеном за вођење пословних књига (подношење пореских пријава) и
пословном јединицом правног лица из Федерације БиХ и Брчко Дистрикта
(претходно се односи на кориснике из Треће групе).
3.1 Регистрација корисника система који имају електронски цертификат
Лица којима је издат електронски цертификат нису дужна уз захтјев достављати
документацију, потребно је да поднесу захтјев и пореском службенику доставе на увид
личну исправу (личну карту, пасош) и ако су испуњени остали услови из тачке 3. лицу ће
се издати потврда о регистрацији.
3.2 Регистрација корисника система којима није издат електронски цертификат
Лица којима није издат електронски цертификат, приступна права додијелиће се након
издавања електронског цертификата у складу са процедуром за издавање цертификата
за електронски потпис у којем поступку достављају документацију (Уговор о пружању
услуга цертификације, Сагласност за издавање електронског цертификата, Захтјев за
издавање електронског цертификата, Сагласност за давање овлашћења, Пуномоћ) у
зависности од конкретне ситуације.
Ажурирање податка у регистру пореских обвезник, у дијелу лица које води пословне
књиге (подноси пореске пријаве ), врши се подношењем ППР1 - Пријава промјене о
регистрацији/ евидентирању правног лица или ППР2 - Пријава промјене о регистрацији/
евидентирању предузетника уз који се прилаже уговор о вођењу пословних књига
(подношењу пореских пријава).
4. Потврда о регистрацији
Потврда о регистрацији издаје се када су испуњени услови из тачке 3. овог документа.
Потврда о регистрацији садржи корисничко име и иницијалну лозинку за пријаву на
систем и лично се доставља подносиоцу захтјева.

5. Примјери попуњавања захтјева за додјелу приступних права:
1. Правно лице или предузетник је овластио запосленог да подноси пореске
пријаве
2. Правно лице или предузетник је на основу уговора о дјелу овластио физичко
лице да подноси пореске пријаве
3. Физичко лице за себе подноси порескe пријаве
4. Физичко лице за друго физичко лице подноси пореске пријаве
5. Запослени у књиговодственој агенцији подноси пријаве за агенцију и
6. Запослени у агенцији подноси пореске пријаве за пореске обвезнике који су
дали агенцији овлашћење за подношење пореских пријава.
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