
 
УПУТСТВО 

за попуњавање обрасца «ПР-3» за физичка лица-странце 
Пријаву за регистрацију/евидентирање на обрасцу ПР-3 подносе физичка лица-странци 
приликом регистрације код Пореске управе.  
−Шифра странца се уписује из Шифрарника статуса странаца, који се налази на крају 

овог упутства. 
−Шифра из наведеног шифрарника се уписују у тачку 1.1, према статусу коме странац 

припада. 
−Шифра (бројчана ознака) општине се уписује у тачку 1.6, према Списку општина и 

градова који је саставни дио Наредбе о уплаћивању одређених прихода буџета 
Републике, општина и градова, буџетских фондова и фондова.  

Напомена: Масним словима у доњем тексту описане су тачке на формулару ПР-3 које 
су обавезне за унос, а за остале тачке у опису је дато објашњење који типови субјекта 
регистрације/евидентирања их попуњавају а који не. 
 
 

I ПОДАЦИ О СТРАНЦУ 

Тачка 1.1→уписати једну од шифара (број), која означава статус странца. Шифра 
статуса физичког лица-странца из Шифрарника статуса странаца, који се 
налази на крају овог упутства. 

Тачка 1.2→уписати број пасоша. 
Тачка 1.3→уписати шифру и назив државе која је издала пасош. 
Тачка 1.4→уписати презиме. 
Тачка 1.5→уписати име. 
Тачка 1.6→уписати шифру (ознаку) и назив општине у којој је физичко лице -

странац пријавио пребивалиште/боравиште (шифра и назив општине се 
не уписује уколико је странац физичко лице-нерезидент, односно странац 
који нема боравиште на територији БиХ). 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 1.7→уписати насељено мјесто у коме се налази пребивалиште/боравиште које је 
физичко лице-странац пријавио (не попуњавају странци-нерезиденти). 

Тачка 1.8→уписати улицу и број у којој је физичко лице-странац пријавило 
пребивалиште/боравиште (не попуњавају странци-нерезиденти). 

Тачка 1.9→уписати број телефона и број факса према мјесту пребивалишта/боравишта 
Тачка 1.10→уписати број мобилног телефона. 
Тачка 1.11→уписати E-mail адресу. 
Тачка 1.12→уписати WEB адресу. 
 

II ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТИМА КОЈИМ СЕ ДОКАЗУЈЕ СТАТУС 

Тачка 2.1→уписати број рјешења о привременом боравку издатом од стране Службе за 
послове са странцима (у даљем тексту: Служба). 

Тачка 2.2→уписати датум рјешења о привременом боравку издатом од стране Службе. 
Тачка 2.3→уписати датум од када се одобрава боравак према подацима из рјешења 

Службе. 



Тачка 2.4→уписати датум до када се одобрава боравак према подацима из рјешења 
Службе. Тачке 2.1 до 2.4 обавезно попуњавају странци са боравиштем на 
територији БиХ, нерезиденти не попуњавају.  

Тачка 2.5→Уписати назив и број додатног документа којим се доказује статус: 
- странци са дозволом за рад уписују податке о дозволи за рад. 
- странци који нису дужни имати дозволу за рад уписују податке из доказа да 
раде на послу за који у складу са Законом о запошљавању страних држављана 
нису дужни имати дозволу за рад. 
- странци који нису радно ангажовани, а имају одобрен привремени боравак 
по било којем другом основу који није дефинисан Законом о запошљавању 
страних држављана, уписују број протокола из дате изјаве надлежној ПЈ. 
- странци који не посједује радну дозволу или доказ о радном ангажовању без 
радне дозволе у складу са Законом о запошљавању страних држављана, 
уписују број протокола из дате изјаве надлежној ПЈ или број са неког другог 
доказа према којем је стекао статус пореског обвезника Републике Српске. 
 

III ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ 

Тачка 3.1→потписује подносилац пријаве за регистрацију и уписује број пасоша и 
назив државе која је издала пасош физичком лицу-странцу. 

 
IV ПОДАЦИ КОЈЕ ПОПУЊАВА ПОРЕСКА УПРАВА 

Тачке 4.1 до 4.4→уписује службеник Пореске управе који врши пријем попуњене 
пријаве ПР-3. 

 
Шифрарник статуса странца 

Шифре из овог шифрарника уписују се у тачку 1.1 обрасца ПР-3, а односе се на статус 
према типу коме припадају. 
 

Шифра 
статуса 
странца 

Статус странца 

35 Физичко лице-странац са дозволом за рад  
37 Физичко лице-странац који није дужан имати дозволу за рад 
40 Физичко лице-странац који није обухваћен шифром 35 и 37  
41 Физичко лице - регистровано по службеној дужности 
65 Евидентиран странац (ЈИБ-494) 

 


