
 
УПУТСТВО 

за попуњавање обрасца «ППР-2» 
Пријаву промјена о регистрацији/евидентирању на обрасцу ППР-2 подносе 
предузетници за сједишта и њихове издвојене пословне просторије код којих је дошло 
до промјене било ког податка из обрасца ПР-2 уписаног у регистар код Пореске управе.  
−У обрасцу ППР-2, у заглављу под називом «I Подаци о мјесту обављања дјелатности 

физичког лица-предузетника», обавезно се уписују подаци под тачком 1.1 до 1.18.  
−Шифра (бројчана ознака) 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.  

−Шифра типа предузетника и његове организационе јединице се уписује из 
Шифрарника типа предузетника, који се налази на крају овог упутства.  

−Шифре из наведеног шифрарника се уписују у тачку 1.2, према типу коме припадају.  
−Уписати промјене за регистровану дјелатност према рјешењу надлежног органа.  
−Уписати број запослених уколико је предузетник већ обављао или обавља дјелатност 

као и број седмичних радних сати.  
−У обрасцу ППР-2 у заглављу под називом «II Подаци о физичком лицу-предузетнику» 

и у заглављу под називом «III Подаци о овлаштеном лицу-пословођи», као и у 
прилогу I обрасца пријаве у заглављу под називом «II Подаци о ортаку предузетника», 
и прилогу II обрасца пријаве у заглављу под називом «II Подаци о овлаштеном лицу-
пословођи», обавезно је квачицом означити врсту промјене поред једне од уписаних 
ријечи: «додавање», «брисање» или «измјена».  

−У опису тачака из 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-2. 

 

Шифрарник типа предузетника који служи као податак за попуњавање обрасца 
пријаве ППР-2 

Шифре из овог шифрарника уписују се у тачку 1.2 обрасца ППР-2, а односе се како на 
сједиште предузетника тако и на његове њихове издвојене пословне просторије према 
типу предузетника коме припадају. 

Шифра типа 
предузетника Тип субјекта регистрације 

26  Самостални предузетник-самостално обавља дјелатност производње 
27  Самостални предузетник-самостално обавља дјелатност промета 
28  Самостални предузетник-самостално обавља дјелатност услуга 
29  Предузетници ортаци-заједнички обављају дјелатност производње 
30  Предузетници ортаци-заједнички обављају дјелатност промета 
31  Предузетници ортаци-заједнички обављају дјелатност услуга 
33  Предузетник који није обухваћен шифром 26 до 31 
34 Предузетник регистрован по службеној дужности 
45 Евидентирани основни ЈИБ предузетника из Федерације БиХ 
47 Евидентирани основни ЈИБ предузетника из Брчко Дистрикта БиХ 

 


