
 

 

Пореска управа Републике Српске обавјештава пореске обвезнике и јавност Републике 

Српске да је у току ове седмице званично почело са радом цертификационо тијело ПУРС и да је 

Пореска управа Републике Српске почела са издавањем електронских цертификата пореским 

обвезницима. 

Закон о електронском потпису Републике Српске који је ступио на снагу 31. децембра 2015. 

године, у члану 24. предвиђа могућности да и органи управе, уз испуњење предвиђених законских 

услова, буду носиоци електронске цертификације. У вези с тим, у оквиру Пројекта реформе 

фискалног сектора који финансира  Америчка агенција за међународни развој у БиХ - „USAID“ а у 

сарадњи са Агенцијом за информационо друштво Републике Српске, за потребе електронског 

подношења пореских пријава и развој електронских сервиса у Пореској управи, успостављено је 

цертификационо тијело Пореске управе, које ће у наредном периоду вршити регистрацију 

корисника (правна лица, предузетници и физичка лица) и издавати електронске цертификате за 

електронски потпис, у складу са Законом. Треба напоменути да су током израде пројекта коришћени 

безбједносни стандарди и контроле посљедње генерације као и чињеница да ће издавање 

дигиталних сертификата за пореске обвезнике и грађане бити потпуно бесплатно.  

Успостављањем цертификационог тијела омогућена је и прва услуга која ће користити 

електронски потпис. Дорадом апликације ППО за електронско подношење пореских пријава, 

образац 1002 за порез по одбитку, омогућено је да се наведена пореска пријава убудуће може слати 

потписана електронским потписом издатим од стране цертификационог тијела ПУРС. У том случају, 

потписивањем пореске пријаве електронским потписом, порески обвезници неће бити дужни да 

код Пореске управе врше овјеру основног листа наведеног обрасца. 

Потписивање Уговора о пружању услуга цертификације и пријем и обрада Захтјева за 

издавање електронских цертификата и попратне документације вршиће се у подручним 

јединицама ПУРС. Пореска управа РС позива све пореске обвезнике да поднесу захтјев ПУРС за 

издавање бесплатних  електронских цертификата и на тај начин максимално искористе погодности 

електронске комуникације са Пореском управом РС. 

 

Цертификационо тијело Пореске управе Републике Српске 

https://ca.poreskaupravars.org/

