УПУТСТВО
за попуњавање обрасца «ПР-2»

Пријаву за регистрацију/евидентирање предузетника на обрасцу ПР-2 подносе предузетници
за сједишта и њихове издвојене пословне просторије.
−У обрасцу ПР-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 регистровану дјелатност према рјешењу надлежног органа.
−Уписати број запослених и број седмичних радних сати.
Напомена: Масним словима у доњем тексту описане су тачке на формулару ПР-2 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 МЈЕСТУ ОБАВЉАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ ФИЗИЧКОГ ЛИЦАПРЕДУЗЕТНИКА
Тачка 1.1→знаком «x» означити организациони облик предузетника: сједиште
предузетника или издвојена пословна просторија предузетника.
Тачка 1.2→уписати једну од шифара (број), која означава тип предузетника, изузев
шифре 34, коју уписује службеник ПУ када врши регистрацију по службеној
дужности. Шифра типа предузетника и његове организационе јединице се уписује
из Шифрарника типа предузетника, који се налази на крају овог упутства.
Тачка 1.3→знаком «x» означити ако је сједиште предузетника уједно и главно мјесто
пословања. ( У случају када физичко лице-предузетник обавља регистроване
дјелатности у два или више сједишта, те за свако сједиште има рјешење
надлежног органа за обављање дјелатности и додјељен основни ЈИБ, одређује
који је основни ЈИБ од регистрованих сједишта -главно мјесто пословања).
Тачка 1.4→попуњава се само у случају када се пријава ПР-2 подноси за издвојени пословни
простор који је саставни дио сједишта предузетника.
Тачка 1.5→уписати пословно име предузетника или име и презиме предузетника ако се
ради о регистрацији физичког лица које обавља предузетничку дјелатност без
одобрења надлежног органа.
Тачка 1.6→уписати скраћено пословно име предузетника из рјешења надлежног
органа.
Тачка 1.7→уписати назив регистроване дјелатности коју физичко лице-предузетник
обавља према рјешењу надлежног органа.
Тачка 1.8→уписати статистичку шифру основне дјелатности из рјешења надлежног
органа.
Тачка 1.9→уписати шифру и назив државе физичког лица -странца.
Тачка 1.10→уписати назив и шифру (ознаку) општине у којој предузетник обавља
дјелатност према рјешењу надлежног органа. 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.

Тачка 1.11→уписати назив насељеног мјеста у којем физичко лице-предузетник обавља
дјелатност.
Тачка 1.12→уписати улицу и број сједишта или издвојене пословне просторије из
рјешења надлежног органа.
Тачка 1.13→уписати број телефона и број факса (сједишта/издвојене пословне просторије) у
којој физичко лице-предузетник обавља дјелатност.
Тачка 1.14→уписати број мобилног телефона физичког лица-предузетника.
Тачка 1.15→уписати E-mail адресу физичког лица-предузетника.
Тачка 1.16→уписати WEB адресу физичког лица-предузетника.
Тачка 1.17→уписати број запослених радника.
Тачка 1.18→уписати број седмичних радних сати.
II ПОДАЦИ О ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ-ПРЕДУЗЕТНИКУ

Тачка 2.1→уколико је физичко лице-предузетник држављанин БиХ/Републике Српскеуписати његов ЈМБ, а ако је физичко лице-предузетник страно физичко лице,
тј. није држављанин БиХ у том случају уписати ЈИБ странца.
Тачка 2.2→уписати презиме физичког лица-предузетника.
Тачка 2.3→уписати име физичког лица-предузетника.
Тачка 2.4→у прву кућицу знаком «x» означити да радња има више ортака, а у другу кућицу
уписати број ортака према подацима из рјешења надлежног органа. Појединачни
подаци о осталим ортацима уписују се у образац «Прилог I-Ортаци предузетника»,
а који је саставни дио обрасца ПР-2.
III ПОДАЦИ О ОВЛАШТЕНОМ ЛИЦУ-ПОСЛОВОЂИ

Овлаштено лице подразумијева физичко лице-пословођу које по овлаштењу физичког лица
предузетника, а који води послове пословође који је уписан у рјешење надлежног органа.

Тачка 3.1→уписати ЈМБ грађанина или ЈИБ странца пословође.
Тачка 3.2→уписати презиме пословође.
Тачка 3.3→уписати име пословође.
Тачка 3.4→у прву кућицу знаком «x» означити да предузетник има више пословођа, а у
другу уписати број пословођа. Појединачни подаци о додатним пословођама уписују
се у образац «Прилог II –Додатна овлаштена лица-пословође» а који је саставни дио
обрасца ПР-2.
IV ПОДАЦИ О ПРИЛОЖЕНИМ ДОКУМЕНТИМА

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

Тачка 4.1→уписати пуни назив органа који је донио рјешење којим се одобрава
обављању самосталне дјелатности.
Тачка 4.2→уписати број рјешења којим се одобрава обављање самосталне дјелатности.
Тачка 4.3→уписати датум рјешења којим се одобрава обављању самосталне
дјелатности.
Тачка 4.4→знаком «x» означити ако је физичко лице потврдило да није регистровано
код надлежног органа (град/општина).
Тачка 4.5→знаком «x» означити ако је физичко лице потврдило да сагласно са
дјелатношћу која је утврђена у пријави.

V ПОДАЦИ О ЛИЦУ КОЈЕ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ

Тачка 5.1→знаком «x» означити када физичко лице-предузетник 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/ПРЕДУЗЕТНИКА

Тачка 6.1→потписује физичко лице-предузетник или овлаштено лице-пословођа.
Уколико пријаву за регистрацију подноси неко друго лице (пословођа) које овласти
физичко лице-предузетник, у том случају то лице потписује пријаву за
регистрацију и своје податке уноси у образац «Прилог II-Додатна овлаштена лицапословође» који је саставни дио обрасца ПР-2.
- уколико је власник или овлаштено лице држављанин БиХ/Републике Српске
уписати његов ЈМБ, а уколико није држављанин БиХ/Републике Српске 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-2.
Шифрарник типа предузетника који служи као податак за попуњавање обрасца пријаве
ПР-2
Шифре из овог шифрарника уписују се у тачку 1.2 обрасца ПР-2, а односе се како на
сједиште предузетника тако и на његове њихове издвојене пословне просторије према типу
предузетника коме припадају.
Шифра типа
предузетника
26
27
28
29
30
31
33
34
45
47

Тип субјекта регистрације
Самостални предузетник-самостално обавља дјелатност производње
Самостални предузетник-самостално обавља дјелатност промета
Самостални предузетник-самостално обавља дјелатност услуга
Предузетници ортаци-заједнички обављају дјелатност производње
Предузетници ортаци-заједнички обављају дјелатност промета
Предузетници ортаци-заједнички обављају дјелатност услуга
Предузетник који није обухваћен шифром 26 до 31
Предузетник регистрован по службеној дужности
Евидентирани основни ЈИБ предузетника из Федерације БиХ
Евидентирани основни ЈИБ предузетника из Брчко Дистрикта БиХ

