
Пријава регистрације 
повезаних/удружених правних 

лица ПР-1А 
   ЈИБ матичног правног лица 

     Веза-ЈИБ правног лица 
I Подаци о матичном правном лицу 
1.1.- ЈИБ матичног правног лица 
1.2.- ЈИБ правног лица 
1.3.- Назив матичног правног лица
1.4.- Шифра типа регистрације 
1.5.- Број зависних правних лица 

II Подаци о зависном правном лицу 
2.1.- ЈИБ зависног правног лица 
2.2.- ЈИБ правног лица 
2.2.- Назив зависног правног лица 
II Подаци о зависном правном лицу 
2.1.- ЈИБ зависног правног лица  
2.2.- ЈИБ правног лица  
2.2.- Назив зависног правног лица 
II Подаци о зависном правном лицу 
2.1.- ЈИБ зависног правног лица  
2.2.- ЈИБ правног лица  
2.2.- Назив зависног правног лица 
II Подаци о зависном правном лицу 
2.1.- ЈИБ зависног правног лица  
2.2.- ЈИБ правног лица  
2.2.- Назив зависног правног лица 
II Подаци о зависном правном лицу 
2.1.- ЈИБ зависног правног лица  
2.2.- ЈИБ правног лица  
2.2.- Назив зависног правног лица 
II Подаци о зависном правном лицу 
2.1.- ЈИБ зависног правног лица  
2.2.- ЈИБ правног лица  
2.2.- Назив зависног правног лица 
II Подаци о зависном правном лицу 

2.1.- ЈИБ зависног правног лица  
2.2.- ЈИБ правног лица  
2.2.- Назив зависног правног лица 
II Подаци о зависном правном лицу 
2.1.- ЈИБ зависног правног лица  
2.2.- ЈИБ правног лица  
2.2.- Назив зависног правног лица 

Република Српска
Министарство финансија
Пореска управа

Prijava registracije  
povezanih /udruženih pravnih

lica  PR-1А 
       JIB     matičnog pravnog lica  

     Veza    -  JIB pravnog lica
I Podaci o matičnom pravnom licu  
1.1.- JIB  matičnog pravnog lica  
1.2.- JIB  pravnog lica
1.3.- Naziv matičnog pravnog lica
1.4.- Šifra tipa registracije  
1.5.- Broj zavisnih pravnih  lica  

II Podaci о zavisnom pravnom licu  
2.1.- JIB  zavisnog pravnog lica
2.2.- JIB  pravnog lica 
2.2.- Naziv zavisnog pravnog lica  
II Podaci о zavisnom pravnom licu  
2.1.- JIB  zavisnog pravnog lica

- JIB pravnog lica
2.2.- Naziv zavisnog pravnog lica  
II Podaci о zavisnom pravnom licu  
2.1.- JIB  zavisnog pravnog lica  
2.2.- JIB  pravnog lica  
2.2.- Naziv zavisnog pravnog lica  
II Podaci о zavisnom pravnom licu  
2.1.- JIB  zavisnog pravnog lica  
2.2.- JIB  pravnog lica  
2.2.- Naziv zavisnog pravnog lica 
II Podaci о zavisnom pravnom licu  
2.1.- JIB  zavisnog pravnog lica
2.2.- JIB  pravnog lica  
2.2.- Naziv zavisnog pravnog lica  
II Podaci о zavisnom pravnom licu  
2.1.- JIB  zavisnog pravnog lica 
2.2.- JIB  pravnog lica  
2.2.- Naziv zavisnog pravnog lica  
II Podaci о zavisnom pravnom licu  

2.1.- JIB  zavisnog pravnog lica  
2.2.- JIB  pravnog lica  
2.2.- Naziv zavisnog pravnog lica  
II Podaci о zavisnom pravnom licu  
2.1.- JIB  zavisnog pravnog lica  
2.2.- JIB  pravnog lica  
2.2.- Naziv zavisnog pravnog lica  

Republika  Srpska
Ministarstvo  Finansija
Poreska  uprava

2.2.-

initiator:nikola.tomas@poreskaupravars.org;wfState:distributed;wfType:shared;workflowId:9716644f7177384db8f523a3af360dc4



III Подаци о приложеним документима 
3.1.-Назив органа који је донио рјешење о упису у регистар 
3.2.-Број рјешења-одобрења о упису у регистар надлежног органа 
3.3.-Датум рјешења уписа у регистар надлежног органа    ДД-ММ-ГГГГ 
IV Подаци о лицу које води пословне књиге 
4.1.- Самостално води пословне књиге 
4.2.- Правно л/предузет/физ.л. ангажовано за вођење посл. књига   
4.3.- ЈИБ/ЈМБ правног л/предузет/физ.л. ангаж за вођ.посл. књига  
4.4.- Број уговора о вођењу пословних књига   
III Потпис овлаштеног лица 

5.1. 
 М.П. 

  Потпис овлаштеног лица 

  ЈМБ/ЈИБ овлаштеног лица 

IV Подаци које попуњава Пореска управа 

7.1 - Број протокола

7.2 - Датум пријема пријаве --ДД-ММ-ГГГГ

7.3 - Број прилога Прилог I

7.4 - Назив организационе јединице

Прилог II

М.П.

Потпис службеника ПУРС

ЈМБ службеника ПУРС

7.5 

III Pоdaci o  priloženim doumentima  
3.1.-Naziv organa koji је donio rjršrnje о upisu u registar  
3.2.-Broj rješenja -  odobrenja о upisu u registar nadležnog organa  
3.3.-Datum rješenja upisa u registar nadležnog organa     DD-ММ-GGGG 
IV Podaci о  licu које vodi poslovne knjige  
4.1.- Samostalno vodi poslovne knjige  
4.2.- Pravno l/preduzet/ziz.l. angažovano za vođenje posl. knjiga 
4.3.- JIB/JMB pravnog l/preduzet/fiz.l. angaž. za vođ. posl. knjiga 
4.4.- Broj ugovora o vođenju poslovnih knjiga   
III Potpis ovlaštenog lica

5.1. 
 М.P.  

  Potpis ovlaštenog lica  

  JMB/JIB ovlaštenog lica  

IV Podaci koje popunjava Poreska uprava  

7.1 - Broj  protokola

7.2 - Datum prijema  prijave  --DD-ММ-GGGG

7.3 - Broj  priloga Prilog I

7.4 - Naziv organizacione jedinice

Prilog II

М.P.

Potpis služebika PURS

JMB službenika PURS

7.5 



ПР-1А–Прилог 1- Додатна зависна повезана/удружена правна лица  
  ЈИБ-Матичног субјекта 

II Подаци о зависном правном лицу  

 

 
2.1.- ЈИБ зависног правног лица  
2.2.- ЈИБ правног лица  
2.2.- Назив зависног правног лица 

II Подаци о зависном правном лицу   
 2.1.- ЈИБ зависног правног лица  

2.2.- ЈИБ правног лица  
2.2.- Назив зависног правног лица 

II Подаци о зависном правном лицу    
2.1.- ЈИБ зависног правног лица  
2.2.- ЈИБ правног лица  
2.2.- Назив зависног правног лица 

II Подаци о зависном правном лицу   
2.1.- ЈИБ зависног правног лица  
2.2.- ЈИБ правног лица  
2.2.- Назив зависног правног лица 

II Подаци о зависном правном лицу    
2.1.- ЈИБ зависног правног лица  
2.2.- ЈИБ правног лица  
2.2.- Назив зависног правног лица 

III Потпис овлаштеног лица 
3.1. 

 М.П. 

  Потпис овлаштеног лица 

 ЈМБ/ЈИБ овлаштеног лица 

PR-1А–Prilog 1 - Dodatna  zavisna  povezanа/udružena pravna lica   
  JIB - Matičnog subjekta  

II Podaci о zavisnom pravnom licu   

 

 
2.1.- JIB  zavisnog pravnog lica 
2.2.- JIB  pravnog lica 
2.2.- Naziv zavisnog pravnog lica  

II Podaci о zavisnom pravnom licu    
 2.1.- JIB  zavisnog pravnog lica 

2.2.- JIB  pravnog lica  
2.2.- Naziv zavisnog pravnog lica  

II Podaci о zavisnom pravnom licu     
2.1.- JIB  zavisnog pravnog lica  
2.2.- JIB  pravnog lica  
2.2.- Naziv zavisnog pravnog lica  

II Podaci о zavisnom pravnom licu    
2.1.- JIB  zavisnog pravnog lica  
2.2.- JIB  pravnog lica  
2.2.- Naziv zavisnog pravnog lica  

II Podaci о zavisnom pravnom licu     
2.1.- JIB  zavisnog pravnog lica 
2.2.- JIB  pravnog lica
2.2.- Naziv zavisnog  pravnog lica  

III Potpis ovlaštenog lica 
3.1. 

 М.P.  

  Potpis ovlaštenog lica  

 JMB/JIB ovlaštenog lica  


	Button1: 
	0: 
	1: 
	0: 

	1: 
	0: 
	1: 

	4: 
	0: 
	1: 

	2: 
	1: 
	0: 

	3: 
	1: 
	0: 


	JIB_maticnog_pravnog: 
	JIB_pravnog: 
	Odjeljak1_JIB_maticnog: 
	Odjeljak1_JIB_pravnog: 
	Odjeljak1_naziv_maticnog: 
	Odjeljak1_sifra_tipa: 
	Odjeljak1_broj_zavisnih: 
	Odjeljak2a_JIB_zavisnog: 
	Odjeljak2a_JIB_pravnog: 
	Odjeljak2a_naziv_zavisnog: 
	Odjeljak2b_JIB_zavisnog: 
	Odjeljak2b_JIB_pravnog: 
	Odjeljak2b_naziv_zavisnog: 
	Odjeljak2v_JIB_zavisnog: 
	Odjeljak2v_JIB_pravnog: 
	Odjeljak2v_naziv_zavisnog: 
	Odjeljak2g_JIB_zavisnog: 
	Odjeljak2g_JIB_pravnog: 
	Odjeljak2g_naziv_zavisnog: 
	Odjeljak2d_JIB_zavisnog: 
	Odjeljak2d_JIB_pravnog: 
	Odjeljak2d_naziv_zavisnog: 
	Odjeljak2dj_JIB_zavisnog: 
	Odjeljak2dj_JIB_pravnog: 
	Odjeljak2dj_naziv_zavisnog: 
	Odjeljak2e_JIB_zavisnog: 
	Odjeljak2e_JIB_pravnog: 
	Odjeljak2e_naziv_zavisnog: 
	Odjeljak2z_JIB_zavisnog: 
	Odjeljak2z_JIB_pravnog: 
	Odjeljak2z_naziv_zavisnog: 
	Odjeljak3_naziv_organa: 
	Odjeljak3_broj_rjesenja: 
	Odjeljak3_datum_rjesenja: 
	Check Box27: Off
	Odjeljak4_pravno_pred: 
	Odjeljak4_JIB_JMB: 
	Odjeljak4_broj_ugovora: 
	Potpis_ovlastenog: 
	JMB_JIB_Ovlastenog: 
	PU_broj_protokola: 
	PU_datum_prijave: 
	PU_prilog1_broj: 
	PU_prilog2_broj: 
	PU_naziv_organizacione: 
	Text1: 
	Text2: 
	Prilog1_JIB_maticnog: 
	Prilog1a_naziv_zavisnog: 
	Prilog1b_naziv_zavisnog: 
	Prilog1v_JIB_zavisnog: 
	Prilog1v_JIB_pravnog: 
	Prilog1v_naziv_zavisnog: 
	Prilog1g_JIB_zavisnog: 
	Prilog1g_JIB_pravnog: 
	Prilog1g_naziv_zavisnog: 
	Prilog1d_JIB_zavisnog: 
	Prilog1d_JIB_pravnog: 
	Prilog1d_naziv_zavisnog: 
	Prilog1_potpis_ovlastenog: 
	Prilog1_JMB_JIB: 
	Prilog1a_JIB_zavisnog: 
	Prilog1a_JIB_pravnog: 
	Prilog1b_JIB_zavisnog: 
	Prilog1b_JIB_pravnog: 
	cirilicalatinica: 
	sifarnik_tipa: 
	SubmitButton1: 


