
УПУТСТВО  
за попуњавање обрасца «ПР-1»  

Пријаву за регистрацију/евидентирање на обрасцу ПР-1 подносе сљедећи субјекти 
регистрације: органи управе, управне организације, остале организације, републичке 
институције, правосудни органи, институције БиХ, страна правна лица, пословне јединице 
страних правних лица, пословне јединице правних и других лица са територије Федерације 
БиХ или Брчко Дистрикта БиХ, пословна представништва, дипломатска представништва, 
међународне и друге организације, нерезиденти као и други субјекти са статусом правног 
лица, те пословне јединице субјекта регистрације. 
− Шифра типа субјекта регистрације се уписује из Шифрарника типа субјекта регистрације, 

који се налази на крају овог упутства.  
− Шифре из наведеног шифрарника се 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) општине се уписује из Списка општина и градова који је саставни 
дио Наредбе о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова и 
фондова.  

− Уписати регистровану дјелатност према рјешењу надлежног органа. 
− Уписати број запослених као и број седмичних радних сати. 

Напомена: Масним словима у доњем тексту описане су тачке на формулару ПР-1 које 
су обавезне за унос, а за остале тачке у опису је дато објашњење који типови субјекта 
регистрације их попуњавају а који не. 
 

I ПОДАЦИ О СУБЈЕКТУ РЕГИСТРАЦИЈЕ 
Тачка 1.1→знаком «x» означити који организациони облик субјекта регистрације се 

региструје: главна организациона јединица, пословна јединица или пословна 
јединица друге стране (другом страном се сматра Федерација БиХ и Дистрикт 
Брчко). 

Тачка 1.2→уписати једну од шифара (број) из шифрарника овог упутства, који 
означава типа субјекта регистрације, изузев шифре (броја) 25 из Шифрарника, 
који уписује службеник ПУ када врши регистрацију по службеној дужности. 

Тачка 1.3→знаком «x» означити само у случају ако субјект регистрације овим обрасцем 
пријављује своје главно мјесто пословања. 

Тачка 1.4→попуњава само онај субјект регистрације који има статус пословне јединицe 
или пословне јединицe друге стране која је дио главне организационе јединице 
(када је субјект регистрације главна организациона јединица, ова тачка се не 
попуњава). 

Тачка 1.5→уписати пуни назив субјекта регистрације из рјешења надлежног органа, 
односно из закона, уколико је субјект регистрације основан законом или 
неким другим прописом (органи управе, управне организације и сл.). 

Тачка 1.6→уписати скраћени назив из рјешења надлежног органа (не уписују субјекти 
који се не региструју код надлежног суда или другог органа). 

Тачка 1.7→уписати статистички број/ЈУС, одређен од стране надлежног органа за 
статистику. 

Тачка 1.8→уписати статистичку шифру основне дјелатности из рјешења надлежног 
органа за статистику. 

Тачка 1.9→уписати шифру и назив државе-попуњавају страна правна лица, 
представништва, дипломатска представништва и међународне организације. 

Тачка 1.10→уписати назив и шифру (ознаку) општине у којој је лоциран субјект 
регистрације, уносе сви осим нерезидената. 



Тачка 1.11→уписати назив насељеног мјеста у којој је лоциран субјект регистрације. 
Напомена: Уколико је насељено мјесто општинско средиште уписати назив 
општине. 

Тачка 1.12→уписати улицу и број гдје је лоциран субјект регистрације, а према 
подацима из рјешења надлежног органа. 

Тачка 1.13→уписати број телефона и број факса субјекта регистрације. 
Тачка 1.14→уписати број мобилног телефона субјекта регистрације, уколико га 

посједујете. 
Тачка 1.15→уписати E-mail адресу субјекта регистрације, уколико је посједујете. 
Тачка 1.16→уписати WEB адресу субјекта регистрације, уколико је посједујете. 
Тачка 1.17→уписати број запослених, уколико је субјекат регистрације већ обављао 

или обавља дјелатност. 
Тачка 1.18→уписати број седмичних радних сати. 
Тачка 1.19→знаком «x» означити облик својине субјекта регистрације. 
 
 

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ СУБЈЕКТА РЕГИСТРАЦИЈЕ 
Податке о оснивачу субјекта регистрације попуњавају: међународне и друге 

организације, представништва, страна правна лица, пословне јединице страних правних 
лица, пословне јединице правних и других лица са територије Федерације БиХ или Брчко 
Дистрикта БиХ, субјекти са статусом правног лица и њихове пословне јединице, изузев 
јавних предузећа, јавних установа, заједнице етажних власника и удружења грађана. 

Тачка 2.1→знаком «x» означити када је оснивач субјекта регистрације физичко лице. 
Тачка 2.2→уписати ЈМБ оснивача субјекта регистрације или ЈИБ странца. 
Тачка 2.3→уписати презиме оснивача  субјекта регистрације. 
Тачка 2.4→уписати име оснивача  субјекта регистрације. 
Тачка 2.5→знаком «x» означити уколико је оснивач субјекта регистрације правно лице. 
Тачка 2.6→уписати ЈИБ правног лица/оснивача субјекта регистрације. 
Тачка 2.7→уписати назив правног лица/оснивача субјекта регистрације, а према 

подацима из рјешења надлежног органа. 
Тачка 2.8→у прву кућицу знаком «x» означити да субјект регистрације има више 

оснивача, а у задње двије кућице уписати број оснивача, према рјешењу 
надлежног органа. Појединачни подаци о додатним оснивачима уписују се у 
образац «Прилог I-Додатни оснивачи субјекта» а који је саставни дио 
обрасца ПР-1. 

 
 

III  ПОДАЦИ О ОВЛАШТЕНОМ ЛИЦУ УПИСАНОМ КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА 
Попуњавају сви субјекти регистрације. Овлаштено лице подразумијева физичко лице 

које представља и заступа субјекта регистрације, према рјешењу надлежног органа. 

Тачка 3.1→уписати ЈМБ или ЈИБ странца овлаштеног лица субјекта регистрације, 
према подацима из рјешења надлежног органа. 

Тачка 3.2→уписати презиме овлаштеног лица субјекта регистрације. 
Тачка 3.3→уписати име овлаштеног лица субјекта регистрације. 
Тачка 3.4→у прву кућицу знаком «x» означити да субјект регистрације има више 

овлаштених лица, а у задње двије кућице уписати број овлаштених лица, 
према рјешењу надлежног органа. Појединачни подаци о додатним 
овлаштеним лицима се уписују у образац «Прилог II-Додатна овлаштена 
лица» а који је саставни дио обрасца ПР-1. 

 



IV ПОДАЦИ О ПРИЛОЖЕНИМ ДОКУМЕНТИМА 
Попуњавају правна лица и њихове пословне јединице, страна правна лица, пословне 

јединице страних правних лица, пословне јединице правних и других лица са територије 
Федерације БиХ или Брчко Дистрикта БиХ, међународне и друге организације, дипломатска 
и друга представништва. 

Приложена документа морају бити оригинали или фотокопије овјерене од стране 
надлежног органа. 

Тачка 4.1→уписати пуни назив органа који је донио рјешење о упису субјекта 
регистрације у регистар тог органа. 

Тачка 4.2→уписати број рјешења о упису у регистар надлежног органа. 
Тачка 4.3→уписати датум рјешења о упису у регистар надлежног органа. 
Тачка 4.4→уписати пуни назив органа који је донио рјешење о покретању односно 

закључењу стечајног или ликвидационог поступка 
Тачка 4.5→уписати број рјешења о покретању односно закључењу стечајног или 

ликвидационог поступка 
Тачка 4.6→уписати датум рјешења о покретању односно закључењу стечајног или 

ликвидационог поступка 
 
 

V ПОДАЦИ О ЛИЦУ КОЈЕ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ 
Податке о лицу које води пословне књиге попуњавају они субјекти регистрације који 

ангажују трећа лица за вођење пословних књига.  

Тачка 5.1→знаком «x» означити када субјект регистрације пословне књиге води 
самостално.  

Тачка 5.2→уписати назив правног лица, предузетника или физичког  лица које је 
ангажовано да води пословне књиге субјекта регистрације. 

Тачка 5.3→уписати ЈИБ правног лица, предузетника или физичког лица које је 
ангажовано да води пословне књиге субјекта регистрације. 

Тачка 5.4→уписати број уговора о вођењу пословних књига. 
 
 

VI ПОТПИС ОВЛАШТЕНОГ ЛИЦА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ/ОСНИВАЧА 
Тачка 6.1→потписује оснивач субјекта регистрације или овлаштено лице субјекта 

регистрације, чији подаци су наведени у тачкама 3.1 до 3.3 обрасца ПР-1. 
Уколико пријаву за регистрацију подноси неко друго лице које овласти 
оснивач субјекта регистрације, у том случају то лице потписује пријаву за 
регистрацију и своје податке уноси у образац «Прилог II-Додатна овлаштена 
лица» који је саставни дио обрасца ПР-1. Уколико је оснивач или овлаштено 
лице држављанин БиХ уписати његов ЈМБ који се региструје/евидентира 
као ЈИБ, а уколико није држављанин БиХ уписати ЈИБ странца, број пасоша 
и државу издавања пасоша. 

 
 

VII ПОДАЦИ КОЈЕ ПОПУЊАВА ПОРЕСКА УПРАВА 
Тачке 7.1 до 7.4→уписује службеник Пореске управе који врши пријем попуњене 

пријаве ПР-1 
 
 
 
 



 
Шифрарник типа субјекта регистрације који служи као податак за попуњавање обрасца 

пријаве ПР-1 
Шифре из овог шифрарника уписују се у тачку 1.2 обрасца ПР-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   
 
 
 


