УПУТСТВО
за попуњавање обрасца «ПР-1А»
Пријаву за регистрацију/евидентирање на обрасцу ПР-1А подносе повезана/удружена правна
лица (матична подносе пријаву у име зависних правних лица).
−Шифра типа субјекта регистрације се уписује из Шифрарника типа субјекта регистрације,
који се налази на крају овог упутства.
−Шифре из наведеног шифрарника уписује матично правно лице у тачку 1.4, према типу
коме припадају.
I ПОДАЦИ О МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ
Тачка 1.1→Уписати ЈИБ додјељен приликом регистрације матичног правног лица.
Тачка 1.2→Уписати ЈИБ додјељен прије регистрације матичног правног лица.
Тачка 1.3→Уписати назив матичног правног лица из рјешења надлежног органа.
Тачка 1.4→Уписати једну од шифара (број) из шифрарника овог упутства, који
означава типа субјекта регистрације, који уписује службеник ПУ када врши
регистрацију по службеној дужности
Тачка 1.5→уписати број зависних правних лица из рјешења надлежног органа.
II ПОДАЦИ О ЗАВИСНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ
Тачка 2.1→Уписати ЈИБ додјељен приликом регистрације зависног правног лица.
Тачка 2.2→Уписати ЈИБ додјељен прије регистрације зависног правног лица.
Тачка 2.3→ Уписати назив зависног правног лица из рјешења надлежног органа.
Појединачни подаци о додатним зависним правним лицима уписују се у образац «Прилог IДодатна зависна повезана/удружена правна лица», који је саставни дио обрасца ПР-1А.
III ПОДАЦИ О ПРИЛОЖЕНИМ ДОКУМЕНТИМА

Попуњавају повезана/удружена правна лица (матична подносе пријаву и за зависна правна лица).
−Приложена документа морају бити оригинали или фотокопије овјерене од стране надлежног
органа.
Тачка 3.1→уписати пуни назив органа који је донио рјешење о упису субјекта регистрације
у регистар тог органа.
Тачка 3.2→уписати број рјешења о упису у регистар надлежног органа.
Тачка 3.3→уписати датум рјешења о упису у регистар надлежног органа.
IV ПОДАЦИ О ЛИЦУ КОЈЕ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ

Податке о лицу које води пословне књиге попуњавају правно лице које ангажује трећа лица за
вођење пословних књига повезаног/ удруженог правног лица.
Тачка 4.1→знаком «x» означити када правно лице из повезаног/ удруженог правног
лица води пословне књиге води самостално.
Тачка 4.2→уписати назив правног лица, предузетника или физичког лица које је
ангажовано да води пословне књиге повезаном/ удруженом правном лицу.
Тачка 4.3→уписати ЈИБ правног лица, предузетника или физичког лица које је
ангажовано да води пословне књиге повезаном/ удруженом правном лицу.
Тачка 4.4→уписати број уговора о вођењу пословних књига.

V ПОТПИС ОВЛАШТЕНОГ ЛИЦА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ/СУВЛАСНИКА/ОСНИВАЧА

Тачка 5.1→потписује овлаштено лице матичног правног лица повезаног/ удруженог
правног лица. Уколико пријаву за регистрацију подноси неко друго лице које
овласти оснивач матичног правног лица, у том случају то лице потписује
пријаву за регистрацију и своје податке уноси у образац 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.
VI ПОДАЦИ КОЈЕ ПОПУЊАВА ПОРЕСКА УПРАВА

Тачке 6.1 до 6.4→уписује службеник Пореске управе који врши пријем попуњене пријаве
ПР-1А.
Шифрарник типа субјекта регистрације који служи као податак за попуњавање обрасца
пријаве ПР-1А
Шифра субјекта
регистрације
68
69
70
71

Тип субјекта регистрације
Повезано правно лице - концерн
Повезано правно лице - холдинг
Повезано правно лице - група друштава
Повезано правно лице - други облици организовања (конзорцијум,
кластер, пословна унија, пословни систем, пул и др.)

