
УПУТСТВО 
за попуњавање обрасца «ППР-1» 

Пријаву промјена о регистрацији/евидентирању на обрасцу ППР-1 подносе субјекти 
код којих је дошло до промјене било ког податка из обрасца ПР-1 уписаног у регистар 
код Пореске управе.  
−У обрасцу ППР-1, у заглављу под називом «I Подаци о субјекту регистрације/ 

евидентирања», обавезно се уписују подаци под тачком 1.1 до 1.18.  
−Шифра типа субјекта регистрације се уписује из Шифрарника типа субјекта 

регистрације, који се налази на крају овог упутства.  
−Шифре из наведеног шифрарника уписују у тачку 1.2 сви субјекти регистрације: 

главне организационе јединице, пословне јединице и пословне јединице друге стране, 
према типу коме припадају. 

 −Шифра (бројчана ознака) назива општине се уписује из Списка општина и градова 
који је саставни дио Наредбе о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, 
општина и градова, буџетских фондова и фондова. 

−У обрасцу ППР-1 и прилозима I и II обрасца ППР-1, у заглављу под називом «II 
Подаци о оснивачу субјекта» и заглављу «III Подаци о овлаштеном лицу уписаном 
код надлежног органа», обавезно квачицом означити врсту промјене поред једне од 
уписаних ријечи: «додавање», «брисање» или «измјена».  

−У опису тачака наведених заглавља II и III овог обрасца и његових прилога, уписују се 
само они подаци код којих је дошло до промјене у односу на податке који су у 
уписани у регистар код Пореске управе, према подацима из пријаве ПР-1. 

 
Шифрарник типа субјекта регистрације који служи као податак за попуњавање 

обрасца пријаве ППР-1 
Шифре из овог шифрарника уписују се у тачку 1.2 обрасца ППР-1, а односе се како на 
главну организациону јединицу тако и на његове организационе јединице, према типу 
субјекта регистрације коме припадају. 
 

Шифра Тип  Шифра Тип  

2 Правно лице-ортачко друштво 23 Организација – нерезидент 

3 Правно лице-командитно друштво 24 
Друге организације и институције које 
нису обухваћене шифром 
18, 21, 23. 

4 Правно лице-акционарско друштво 25 Правни субјект регистрован по 
службеној дужности 

5 Правно лице-друштво са 
ограниченом одговорношћу 42 Пословна јединица правног лица из 

ФБиХ  

11 Jавно предузеђе 43 Пословна јединица правног лица из 
БД 

12 Правно лице - нерезидент 44 Евидентирани основни ЈИБ правног 
лица из Федерације БиХ 

13 Правно лице - правни сљедбеник 46 Евидентирани основни ЈИБ правног 
лица из Брчко Дистрикта БиХ 

14 Јавне установе 48 Евидентирани основни ЈИБ-амбасаде  

15 Остала правна лица 50 Евидентирани основни ЈИБ-мисије 
међународних организација 

16 Заједница етажних власника 54 Страно правно лице са непокретном 



имовином у Републици Српској 
17 Удружење грађана и фондације 61 Евидентирани основни ЈИБ-конзулати 

18 

Органи управе, републичке 
институције, управне организације, 
правосудни органи, орган локалне 
самоуправе 

63 

Евидентирани основни ЈИБ - 44 
правног лица из Федерације БиХ 

19 Дипломатско представништво 64 
Пословна јединица правног лица из 
Федерације БиХ и Брчко Дистрикта 
БиХ (ЈИБ-44) 

20 Пословно представништво 66 Пословна јединица страног правног 
лица (ЈИБ-44) 

21 Међународна организација   
 


