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На осно ву чла на 6. За ко на о концесијама (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 25/02, 91/06 и 92/09) и чла -
на 43. став 6. За ко на о Влади Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Вла -
да Републике Српске, на сједници од 19. марта 2010.
године,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ДОДЈЕЛИ КОНЦЕСИЈЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРЕДУЗЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНО
ДОБРО “НАПРЕДАК” АД ПЕЛАГИЋЕВО

1. На осно ву чла на 27. За ко на о концесијама, прихвата
се по ну да предузећа Пољопривредно добро “Напредак”
а.д. Пелагићево из Пелагићева за до дје лу концесије за
коришћење пољопривредног земљиш та у својини
Републике Српске.

2. У скла ду са тач ком 1. овог рјешења, предузећу
Пољопривредно добро “Напредак” а.д. Пелагићево из
Пелагићева (у даљем тек сту: Концесионар), додјељује се
концесија за коришћење пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске, у општ ини Пелагићево, у
површини од 902,2082 ха, ради остваривања права
обављања ратарске производње.

Концесија из претходног ста ва додјељује се на период
од 15 година, рачунајући од да на закључивања уговора о
концесији.

3. За коришћење концесије, из тач ке 2. овог рјешења,
Концесионар се оба ве зу је на уредно плаћање концесионе
на кна де, ко ја се састоји од једнократне на кна де за
концесионо право и концесионе на кна де за коришћење
пољопривредног земљиш та.

Једнократна на кна да за концесионо право утврђује се у
износу од 7.870,68 КМ и биће уплаћена у корист бу џе та
Републике Српске приликом потписивања уговора о
концесији.

На кна да за право коришћења утврђује се у висини од
3% од оствареног годишњег бруто прихода и плаћаће се на
начин дефинисан уговором о концесији.

4. Овлашћује се Министарство пољопривреде, шумар -
ства и водопривреде да са Концесионаром закључи уговор
о концесији, којим ће се ближе уредити концесиони од нос.

Концесиони од нос престаће испуњењем било ко је од
претп оставки из чла на 29. За ко на о концесијама.

5. Ако Концесионар у року од 30 да на од да на пријема
овог рјешења не потпише уговор о концесији, губи сва
права утврђена овим рјешењем.

6. Ово рјешење сту па на сна гу наредног да на од да на
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-430/10 Предсједник
19. марта 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.
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На осно ву чла на 26. став 2. тач ка 15, а у вези са чла ном
35. став 1. и чла ном 36. За ко на о Пореској управи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/07 -
Пречишћени текст, 22/08 и 34/09) и чла на 88. став 2. За ко -
на о републичкој управи (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 118/08 и 11/09), министар финансија  д о н о с и

П РА В И Л Н И К

О РЕГИСТРАЦИЈИ И ИДЕНТИФИКАЦИЈИ ПОРЕСКИХ
ОБВЕЗНИКА

Члан 1.

Овим правилником прописују се по сту пак реги -
страције, евидентирања и идентификације пореских обве -
зника у Пореској управи Републике Српске (у даљем тек -

сту: ПУ), као и по сту пак од ја ве и одузимања једин ственог
идентификационог броја (у даљем тек сту: ЈИБ).

Члан 2.

(1) Регистрација пореских обве зника врши се
додјељивањем ЈИБ-а и уписом идентификационих по да та -
ка о пореском обве знику, као и уписом јединственог
матичног броја грађана (у даљем тек сту: ЈМБГ) у
јединствени Регистар пореских обве зника Републике
Српске (у даљем тек сту: Регистар) који представља елек -
тронску евиденцију ко ја је интегрални дио информационог
система ПУ.

(2) Регистрација пореских обве зника, пословних
јединица на подручју Републике Српске чији су оснивачи
правна лица са територије Федерације Бо сне и Херце -
говине и Брчко Дистрикт а врши се у скла ду са чла ном 16.
овог правилника.

(3) Евидентирање физичких лица - грађана, правних
лица и физичких лица предуз етника, врши се у случаје -
вима ка да исти не ма ју пореске оба ве зе ко је су у
надлежности ПУ, али постоји потреба да се о њима води
евиденција у ПУ. 

(4) Евидентирање лица из ста ва 3. овог чла на врши се
уписивањем доступних по да та ка о том лицу у ба зу по да та -
ка Регистра.

(5) Идентификациони подаци који се од но се на назив
пореског обве зника у Регистар се уно се у изворном облику
и писму на ве де ном у рјешењу надлежног органа.

(6) Лице, ко је се у свој ству  овлашће ног лица, власника,
сувласника, или не ком другом свој ству наводи у пореским
документима, мора, у скла ду са овим правилником, бити
регистровано или евидентирано у Регистру.

(7) Сврха додјељивања ЈИБ-а пореским обве зницима је
јединствено, правилно, законито и економично плаћање
пореза од стране свих пореских обве зника.

Члан 3.

(1) У скла ду са овим правилником, ЈИБ се додјељује
правним лицима, органима управе, управним органи -
зацијама, осталим организацијама, физичким лицима -
пре дуз етницима (у даљем тек сту: предуз етници),
физичким лицима - странцима без дипломатс ког ста ту са (у
даљем тек сту: странци), страним правним лицима,
пословним јединицама правних и других лица са
територије Федерације БиХ или Брчко Дистрикт а,
пословним представништ вима, дипломатс ким пред ставни -
шт вима, међународним организацијама и нерезидентима.

(2) Под страним правним лицима подразумијевају се
страна правна лица чије сједишт е је у иностранству, а ко ја
у Републици Српској имају стал но мје сто по сло ва ња или
непокретну имовину. 

(3) Под нерезидентима подразумијевају се правна лица
и друге организације чије се сједишт е по сло ва ња или
сједишт е њиховог организационог дијела нe налази на
територији Бо сне и Херцеговине.

(4) ЈИБ се по службеној дужности додјељује лицима
ко ја нису регистрована или евидентирана у Регистру и ко -
ја су не до ступ на ПУ, а за ко је по било ком осно ву постоји
потреба да се региструју, од но сно евидентирају.

(5) Лицима из ста ва 4. овог чла на надлежна
организациона јединица ПУ врши до дје лу ЈИБ-а, са
структуром из чла на 11. овог правилника, из узев пореских
обве зника из чла на 2. став 2. овог правилника, који се
региструју, од но сно евидентирају под ЈИБ-ом додије -
љеним од стране надлежног пореског органа из Феде -
рације БиХ и Брчко Дистрикт а.

(6) Пореским обве зницима који у року из чла на 38.
став 5. За ко на о Пореској управи (у даљем тек сту: За кон)
не под не су пријаву на обрасцима ПР-1 - Пријава за
регистрацију / евидентирање правног лица или ПР-2 -
Пријава за регистрацију  / евидентирање предуз етника или
ПР-3 - Пријава за регистрацију / евидентирање странца (у
даљем тек сту: пријава за регистрацију) ПУ ће по
службеној дужности додијелити ЈИБ према структ ури ко ја
одговара врсти обве зника који се региструје.
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(7) Код до дје ле ЈИБ-а по службеној дужности у свим
наведеним случајевима ПУ не издаје потврду о
регистрацији.

Члан 4.

(1) ЈМБГ грађана држављана БиХ, у пореским еви -
денцијама, представља ЈИБ за та физичка лица - грађане. 

(2) За сва друга физичка лица додјељује се ЈИБ ка ко је
дефинисано чл. 9. и 11. овог правилника.

Члан 5.

ЈИБ за правна лица, органе управе, управне орга -
низације и оста ле организације има 13 цифара, а структ ура
му је сљедећа:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

4  4  X  X  X  X  X  X  K  A  A  A  Ц

а) 44 озна ча ва да је ријеч о правном лицу, органу
управе, управној организацији или осталим органи за -
цијама, са сједишт ем у Републици Српској,

б) XXXXXX су секвенцијални бројеви,

в) К је кон тролни број по мо ду лу 11 за претходни
осмоцифрени дио броја,

г) ААА су додатни кодови за организационе јединице
ко је додјељује ПУ (за глав ну организациону јединицу овај
код је 000, а за по слов не јединице код може бити од 001 до
999) и 

д) Ц је кон тролни број по мо ду лу 11 за цијели
тринаестоцифрени број. 

Члан 6. 

ЈИБ заједнице етажних власника има 13 цифара, а
структ ура му је сљедећа: 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

4  9  6  Х  Х  Х  Х  Х  Х  А  А  А  Ц

а) 496 озна ча ва да је ријеч о правном лицу - заједници
етажних власника у Републици Српској,

б) XXXXXХ су секвенцијални бројеви,

в) ААА је број 000 и 

г) Ц је кон тролни број по мо ду лу 11 за цијели
тринаестоцифрени број.

Члан 7.

ЈИБ за предуз етнике има 13 цифара, а структ ура му је
сљедећа:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

4  5  Х  Х  Х  Х  Х  Х  К  А  А  А  Ц

а) 45 озна ча ва да је ријеч о предуз етнику, са сједишт ем
у Републици Српској,

б) XXXXXX су секвенцијални бројеви,

в) К је кон тролни број по мо ду лу 11 за претходни
осмоцифрени дио броја,

г) ААА су додатни кодови за организационе јединице
ко је додјељује ПУ (за глав ну организациону јединицу овај
код је 000, а за издвојене по слов не просторије код може
бити од 001 до 999) и 

д) Ц је кон тролни број по мо ду лу 11 за цијели три -
наестоцифрени број.

Члан 8.

ЈИБ за по слов не јединице на подручју Републике
Српске чији су оснивачи правна лица са територије
Федерације БиХ или Брчко Дистрикт а има 13 цифара, а
структ ура му је идентична структ ури ЈИБ-а прописаној
чла ном 5. овог правилника, с тим да се умје сто почетних
бројева 44 додјељују сљедећи бројеви:

а) 42 - озна ча ва да је ријеч о по слов ној јединици на
подручју Републике Српске, чији је оснивач правно лице
са територије Федерације БиХ и

б) 46 - озна ча ва да је ријеч о по слов ној јединици на
подручју Републике Српске, чији је оснивач правно лице
са територије Брчко Дистрикт а БиХ.

Члан 9.

ЈИБ за по слов на представништ ва, дипломатс ка пред -
ставништ ва, међународне организације, страна правна лица
и странце има 13 цифара, а структ ура му је сљедећа: 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

4  9  4  Х  Х  Х  Х  Х  Х  А  А  А  Ц

а) 494 озна ча ва да је ријеч о по слов ном представни -
штву, страном дипломатс ком представништ ву, странoм
правном лицу, међународној организацији или странцу,

б) Х Х Х Х ХХ су секвенцијални бројеви,

в) А А А су додатни кодови (за глав ну организациону
јединицу овај код је 000, а за по слов не јединице код може
бити од 001 до 999) и 

г) Ц је кон тролни број за цијели тринаестоцифрени број.

Члан 10.

ЈИБ за нерезиденте има 13 цифара, а структ ура му је
сљедећа:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

4  9  5  Х  Х  Х  Х  Х  Х  А  А  А  Ц

а)  495 озна ча ва да је ријеч о нерезиденту,

б) XXXXXХ су секвенцијални бројеви,

в) ААА је број 000 и

г) Ц је кон тролни број по мо ду лу 11 за цијели
тринаестоцифрени број.

Члан 11.

ЈИБ који додјељује ПУ по службеној дужности има 13
цифара, а структ ура му је сљедећа:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

4  9  7  Х  Х  Х  Х  Х  Х  А  А  А  Ц

а) 497 озна ча ва да је ријеч о регистрацији по службеној
дужности,

б) XXXXXХ су секвенцијални бројеви,

в) ААА је број 000 и

г) Ц је кон тролни број по мо ду лу 11 за цијели
тринаестоцифрени број.

Члан 12.

(1) ЈИБ који додјељује ПУ може бити: основни ЈИБ и
подброј. 

(2) Основни ЈИБ се додјељује за глав ну организациону
јединицу према глав ном мје сту по сло ва ња (сједишт у)
пореског обве зника.

(3) Подбројеви се додјељују за организационе дијелове
пореског обве зника који се не на ла зе на истој адреси на ко -
јој се налази сједишт е или глав но мје сто по сло ва ња
пореског обве зника чији су организациони дио, као и у
случајевима ка да се на истој адреси обавља више
различитих дјелатн ости. 

Члан 13.

(1) Физичка лица из чла на 4. став 1. овог правилника се
региструју аутоматс ки на осно ву под не се не пореске
пријаве, од но сно извршене упла те на рачун јавних прихода
Републике Српске.

(2) Физичка лица ко ја нису регистрована у скла ду са ста -
вом 1. овог чла на евидентирају се у Регистру аутоматски
преузимањем по да та ка од надлежног органа који води
матичне евиденције грађана, преузимањем по да та ка из
евиденција других надлежних органа, као и на осно ву било
ког по да тка о физичком лицу који ПУ прикупи то ком
вршења службених радњи и у својим евиденцијама.

(3) Уколико се физичко лице из ста ва 1. овог чла на не
налази у евиденцијама органа од којих ПУ преузима по дат -
ке, у том слу ча ју надлежна подручна јединица ПУ (у
даљем тек сту: ПЈ) може да региструје, од но сно евидентира
то лице на осно ву по да та ка из до ступ не документације.

(4) Евидентирана физичка лица на кон под но ше ња
пореске пријаве, од но сно извршене упла те на рачун јавних
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прихода Републике Српске, стичу ста тус регистрованих
физичких лица.

(5) Порески обве зници из Федерације БиХ и Брчко
Дистрикт а који врше упла те на рачуне јавних прихода
Републике Српске региструју се аутоматс ки на осно ву
извршене упла те на рачун јавних прихода Републике
Српске или на осно ву под не се не пореске пријаве на
основни ЈИБ. 

(6) Пореске обве знике из ста ва 5. овог чла на, који не
врше упла те на рачуне јавних прихода Републике Српске
али постоји потреба да се евидентирају у Регистру,
евидентира надлежна ПЈ на осно ву обрасца ПР-1 или ПР-
2, у зависности од врсте обве зника, који по пу ња ва у име
пореског обве зника. 

(7) Регистрованим и евидентираним пореским обве -
зницима из ст. 5. и 6. овог чла на, као и регистрованим и
евидентираним лицима из чла на 4. став 1. овог правилника
не издаје се Потврда о регистрацији, од но сно Потврда о
евидентирању.

(8) Ауто мат ску регистрацију, од но сно евидентирање
врши Сек тор за информационе технологије ПУ.

Члан 14.

(1) Регистрација правних лица и пословних јединица
врши се под но ше њем пријаве за регистрацију, од но сно
евидентирање на Oбрасцу ПР-1 у року од пет радних да на
од да на регистрације код судских органа или органа управе
(заједница етажних власника), од но сно у року од пет
радних да на од да на до но ше ња од лу ке о оснивању
организационог дијела, који се не уписује у регистар код
надлежног су да, а регистрација предуз етника и њихових
организационих дијелова на Oбрасцу ПР-2 у року од пет
радних да на од да на добијања рјешења о одобрењу за
обављање дјелатн ости. 

(2) Уз пријаву за регистрацију подноси се:

а) рјешење о упису у судски регистар са свим
прилозима, те оба вје ште ње о разврставању јединице
разврставања по дјелатн ости издато од стране Републичког
за во да за статистику Републике Српске (правна лица),
рјешење о упису у регистар заједница код органа управе
(заједнице етажних власника) или рјешење о одобрењу за
рад од надлежног органа управе (предуз етници), 

б) оснивачки акт правног лица о оснивању орга -
низационог дијела или по слов не јединице ко ја се, сход но
за ко ну, не уписује у регистар надлежног су да и

в) копија уговора о во ђе њу пословних књига са мо у
слу ча ју ка да по слов не књиге води друго правно или
физичко лице.

(3) Правна лица ко ја су на ста ла или осно ва на од стране
правних лица ко ја су већ регистрована у ПУ са ак тивним
ста ту сом, поред документације из ста ва 2. овог чла на, под -
но се и оснивачки акт о оснивању нових правних лица, ко -
ја садржи износ пореских оба ве за ко је преузимају но во о -
сно ва на правна лица.

(4) Правна лица ко ја се нису регистровала у скла ду са
овим правилником, а код којих је отворен стечајни или
ликвидациони по сту пак, региструју се под но ше њем
пријаве на Oбрасцу ПР-1, уз ко ји се прилаже рјешење о
отварању сте чај ног или ликвидационог по ступ ка.

Члан 15.

(1) Регистрација органа управе и управних
организација врши се под но ше њем пријаве на Обрасцу
ПР-1.

(2) Регистрација осталих организација се врши под но -
ше њем пријаве на Обрасцу ПР-1 и рјешења о упису у
регистар код надлежног органа.

(3) Пријава за регистрацију се подноси надлежној ПЈ,
гдје се налази глав но мје сто по сло ва ња правног лица, од -
но сно предуз етника или према сједишт у органа управе,
управне организације или друге организације. 

(4) У ПЈ се под но се и пријаве за регистрацију за све
организационе јединице правног лица из ста ва 3. овог чла -

на, од но сно за све издвојене по слов не просторије ко је су у
са ста ву предуз етничке радње. 

(5) Ако порески обве зник испуњава усло ве за
регистрацију, издаје му се Потврда о регистрацији на
Обрасцу “ПР - Потврда о регистрацији” у року од два
радна да на од да на под но ше ња уредне и ком плет не пријаве
за регистрацију. 

Члан 16.

(1) Пословним јединицама на подручју Републике
Српске чији су оснивачи правна лица из Федерације БиХ и
Брчко Дистрикт а ЈИБ додјељују надлежне пореске управе
из Федерације БиХ и Брчко Дистрикт а.

(2) По слов не јединице из ста ва 1. овог чла на пријаву за
регистрацију под но се надлежним пореским управама из
Федерације БиХ и Брчко Дистрикт а на обрасцу пријаве за
регистрацију прописаном за територију Републике Српске. 

(3) Пореске управе из ста ва 2. овог чла на, на кон до дје -
ле ЈИБ-а за по слов не јединице из ста ва 1. овог чла на,
достављају ПУ пријаву за регистрацију ради кон троле и
евидентирања. 

(4) Сек тор за услу ге пореским обве зницима ПУ, на кон
кон троле и евидентирања, доставља надлежној ПЈ пријаву
за регистрацију из ста ва 3. овог чла на ради обраде и
издавања Потврде о регистрацији, у року од 24 часа од
пријема. 

(5) Надлежна ПЈ дужна је издати Потврду о
регистрацији у слу ча ју из ста ва 4. овог чла на најкасније
сљедећег радног да на од да на пријема пријаве за
регистрацију и уручити је  овлашће ном представнику по -
слов не јединице из ста ва 1. овог чла на. 

(6) У слу ча ју одређених неисправности и од сту па ња од
прописаних правила, ко ја се уста но ве приликом кон троле
и евидентирања по да та ка из пријаве о регистрацији, иста
се без од ла га ња враћа пошиљаоцу.

Члан 17.

(1) По слов на представништ ва, дипломатс ка предста в -
ништ ва, страна правна лица и међународне организације,
региструју се под но ше њем пријаве за регистрацију мје сно
надлежној ПЈ на Обрасцу ПР-1 у року од пет радних да на
од да на регистрације код надлежних органа БиХ.

(2) Лица из ста ва 1. овог чла на, осим страних правних
лица, уз пријаву су дужна поднијети:

а) документацију издату од надлежних органа БиХ ко -
јом се потврђује оснивање по слов ног представништ ва,
дипломатс ког представништ ва, од но сно међународне
организације,

б) листу за по сле ног особља и

в) копију уговора о во ђе њу пословних књига са мо у
слу ча ју ка да по слов не књиге води друго правно или
физичко лице.

(3) Страна правна лица уз пријаву за регистрацију,
поред документације прописане чла ном 19. став 2. овог
правилника, под но се и овјерену копију до ку мен та на осно -
ву ко јег та лица обављају дје лат ност (стал но мје сто или
непокретно ст) у Републици Српској.

(4) ПЈ лицима из ста ва 1. овог чла на издаје Потврду о
регистрацији у року од два радна да на од да на под но ше ња
уредне пријаве за регистрацију. 

Члан 18.

(1) Странци, осим припадника међународних органи -
зација дефинисаних Дејтон ским мировним споразумом,
региструју се под но ше њем пријаве за регистрацију, од но -
сно евидентирање мје сно надлежној ПЈ, на Обрасцу ПР-3
у року од пет радних да на од да на регистрације у Мини -
старству унутрашњих по сло ва Републике Српске (у даљем
тек сту: МУП РС).

(2) Лица из ста ва 1. овог чла на уз пријаву под но се:

а) овјерену копију па со ша,

б) овјерену копију рјешења о привременом боравку ко -
ју издаје МУП РС, из узев странаца који живе у погра -
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ничним насељима, који сва ко днев но прелазе државну
границу БиХ ради до ла ска и од ла ска на по сао,

в) овјерену копију радне до зво ле. 

(3) ПЈ лицима из ста ва 1. овог чла на издаје Потврду о
регистрацији у року од два радна да на од да на под но ше ња
уредне пријаве за регистрацију.

(4) Потврда из ста ва 3. овог чла на издаје се на рок
одобреног боравка од стране МУП-а РС.

(5) Странци који не ма ју радну до зво лу, а имају оба ве зу
по осно ву јавних прихода на територији Републике Српске,
уз пријаву за регистрацију, поред овјерене копије па со ша,
под но се и овјерену копију од лу ке о члан ству у управном
одбору, а студенти - странци, поред до ку ме на та из ста ва 2.
т. 1. и 2. овог чла на, под но се и увјерење о по ха ђа њу
студија. 

(6) У слу ча ју ка да странац не по сје ду је ни радну до зво -
лу, ни увјерење о по ха ђа њу студија, ни од лу ку о члан ству
у управном одбору, дужан је да надлежној ПЈ под не се
писану изјаву у ко јој наводи разлоге не по сје до ва ња јед ног
од наведених до ку ме на та. 

Члан 19.

(1) Нерезиденти се евидентирају у Регистру код ПУ
под но ше њем пријаве на Обрасцу ПР-1. 

(2) Лица из ста ва 1. овог чла на уз пријаву под но се:

а) овјерену копију до ку мен та о упису у регистар
домицилног надлежног органа (мора бити преведена на је -
дан од језика који се користи на територији БиХ),

б) овјерену копију па со ша  овлашће ног лица и

в) овјерену копију идентификационог до ку мен та лица
овлашће ног за по сту пак евидентирања у ПУ.

(3) Пријава за регистрацију се подноси ПЈ, према
сједишт у бан ке или сједишт у ње ног организационог
дијела у ко јем нерезиденти из чла на 2. став 3. овог
правилника отварају рачуне. 

(4) ПЈ лицу из ста ва 1. овог чла на издаје потврду о
евидентирању на Обрасцу “ПЕ - Потврда о евидентирању”
(у даљем тек сту: Потврда о евидентирању) у року од два
радна да на од да на под но ше ња уредне пријаве на Обрасцу
ПР-1. 

(5) Нерезиденти који се евидентирају у ПУ и добију
Потврду о евидентирању исту користе за отварање
нерезидентних рачуна код пословних ба на ка. 

Члан 20.

(1) Регистрацију по службеној дужности врши
надлежна организациона јединица ПУ по пу ња ва њем
пријаве за регистрацију за страна правна лица или друге
организације и физичка лица, ко ја имају оба ве зу по осно ву
јавних прихода, а чије сједишт е или пребивалиш те се не
налази на територији Републике Српске и ко ја се не
региструју на неки други начин прописан овим
правилником, те по пу ња ва њем пријаве за регистрацију за
обве зника из чла на 38. став 6. За ко на. 

(2) У слу ча ју ка да обве зник који је регистрован по
службеној дужности због не под но ше ња пријаве за
регистрацију у прописаном року из чла на 38. став 5. За ко на
на кнад но под не се пријаву за регистрацију, надлежна
организациона јединица ПУ том пореском обве знику издаје
Потврду о регистрацији са истим ЈИБ-ом који му је
додијељен у по ступ ку регистрације по службеној дужности.

Члан 21.

(1) Основни ЈИБ је једини број пореског обве зника који
се користи за под но ше ње пореских пријава и вршење
упла та на рачуне јавних прихода Републике Српске за све
порезе који су у надлежности ПУ, осим у слу ча ју
пословних јединица оснивача из Федерације БиХ и Брчко
Дистрикт а, ка да се употребљава подброј по слов не
јединице ко ја је дефинисана као глав но мје сто по сло ва ња у
Републици Српској.

(2) ЈИБ за нерезиденте служи искључиво ради
евидентирања у регистру код ПУ. 

Члан 22.

(1) Порески обве зници из чла на 3. овог правилника
обавезни су да мје сно надлежној ПЈ код ко је су се
регистровали пријаве сва ку промјену по да та ка ко ја је у
вези са уписом у Регистар, а ко ја се уписују у регистар
другог надлежног регистарског органа, као и измјену по да -
та ка о лицу ко је води по слов не књиге и броју седмичних
радних сати. 

(2) Уколико обве зници из ста ва 1. овог чла на не пријаве
промјену, у том слу ча ју надлежна организациона јединица
ПУ по службеној дужности врши пријаву промјене, ка да
утврди да је до та кве промјене до шло.

(3) Промјену сједишт а или глав ног мје ста по сло ва ња
порески обве зник врши у мје сно надлежној ПЈ но вог
сједишт а или глав ног мје ста по сло ва ња. 

(4) У слу ча ју из ста ва 3. овог чла на ПЈ из ко је се
одјављује сједишт е, од но сно глав но мје сто по сло ва ња,
дужна је доставити сву документацију ве за ну за
регистрацију тог пореског обве зника у ПЈ у ко јој је тај обве -
зник пријавио сједишт е, од но сно глав но мје сто по сло ва ња.

(5) Пријава промјена о регистрацији врши се пу тем
образаца ППР-1, ППР-2 и ППР-3, у зависности од то га који
тип обрасца је коришћен при првој регистрацији, у року од
пет да на од да на на стан ка промјене. 

(6) Промјене у Регистру евидентирају се на начин и по
по ступ ку регулисаним ак тима о обради пријава за
регистрацију у ПУ.

Члан 23.

(1) Порески обве зник који престаје са обављањем
дјелатн ости дужан је да мје сно надлежној ПЈ у року од пет
радних да на од да на брисања из регистра надлежног
органа под не се писмени за хтјев за од ја ву ЈИБ-а, уз који је
оба ве зан да достави сљедећу документацију:

а) рјешење о брисању из суд ског регистра за правна
лица,

б) рјешење надлежног општ инског органа о престанку
обављања дјелатн ости за предуз етнике и

в) оригинал Потврде о регистрацији.

(2) Ако порески обве зник приликом од ја ве не ма
Потврду о регистрацији, уз за хтјев прилаже и до каз о
објављивању потврде као неважећег до ку мен та у
“Службеном гласнику Републике Српске”.

(3) По слов на представништ ва, дипломатс ка предста в -
ништ ва, међународне организације, страна правна лица и
друге организације по престанку рада на подручју
Републике Српске дужни су да мје сно надлежној ПЈ под не -
су писмени за хтјев за од ја ву ЈИБ-а у року од пет радних да -
на од да на брисања из регистра надлежног органа, уз који
су обавезни поднијети акт о испису из регистра надлежног
органа и оригинал Потврде о регистрацији.

(4) ПЈ по службеној дужности одјављује:

а) странце по исте ку рока из Потврде о регистрацији,

б) правна лица или друге организације и физичка лица
регистрована по службеној дужности по престанку оба ве -
зе по осно ву јавних прихода, од но сно под но ше њем за хтје -
ва за регистрацију од стране пореског обве зника,

в) правна лица и предуз етнике који у прописаном року
не под не су за хтјев за од ја ву, а којима је надлежни орган
рјешењем одредио брисање из регистра надлежног органа
(за правна лица), од но сно донио рјешење о престанку
обављања дјелатн ости (за предуз етнике),

г) преминула физичка лица на осно ву преуз етог по да -
тка од надлежног органа који води евиденцију о физичким
лицима или на осно ву одговарајућег матичног до ку мен та,
уколико преминули није имао неизмирених пореских оба -
ве за, од но сно на кон окон ча ња оставинске расправе и
преузимања неизмирених пореских оба ве за од стране јед -
ног или више насљедника, уколико је преминули имао
неизмирених пореских оба ве за и 

д) погрешно регистрована, од но сно евидентирана
лица, при че му се, у слу ча ју евен ту ал но постојећих
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пореских оба ве за и упла та књижених на то лице, те оба ве -
зе и упла те претходно прекњиже на јед но или више
регистрованих лица којима припадају или ако им се
припадност тренутно не може утврдити на намјенски ЈИБ
из чла на 29. овог правилника.

(5) Нерезиденти из чла на 3. став 3. овог правилника,
који код пословних ба на ка укидају рачуне, дужни су прије
укидања рачуна код ба на ка мје сно надлежној ПЈ поднијети
писмени за хтјев за од ја ву из Регистра. Уз за хтјев се
прилаже и оригинал Потврде о евидентирању.

(6) Подносиоцима за хтје ва за од ја ву ЈИБ-а ПЈ издаје
Потврду о одјави регистрације на Обрасцу “ПО - Потврда
о одјави” (у даљем тек сту: Потврда о одјави). 

(7) Потврда о одјави не може се издати прије измирења
пореских оба ве за. 

(8) Приликом од ја ве основ ног ЈИБ-а порески обве зник
је дужан да одјави подбројеве свих организационих
јединица. 

Члан 24.

(1) Организациони дијелови ПУ, дирек тору ПУ, пу тем
Сек тора за услу ге пореским обве зницима, под но се за хтјев
за одузимање ЈИБ-а ка да утврде: 

а) да подаци који су дати приликом регистрације нису
тачни,

б) да порески обве зник није пријавио промјене из чла -
на 22. овог правилника у Регистру и 

в) да нерезидентне рачуне отворене код пословних ба -
на ка користе у сврху из бјегавања плаћања пореза или у не -
ке друге не ле гал не сврхе.

(2) Организациони дијелови ПУ, прије под но ше ња за -
хтје ва за одузимање ЈИБ-а, дужни су предуз ети све мјере у
циљу утврђивања и на пла те пореске оба ве зе тог пореског
обве зника. 

(3) Рјешење о одузимању ЈИБ-а доноси дирек тор ПУ и
садржи: 

а) име (назив) пореског обве зника, 

б) ЈИБ пореског обве зника и 

в) разлоге одузимања ЈИБ-а.

(4) Рјешење из ста ва 3. овог чла на ПУ доставља
пореском обве знику. 

(5) Против рјешења о одузимању ЈИБ-а порески обве -
зник има право жалбе Одбору за рјешавање пореских
жалби у року од осам да на од да на пријема рјешења.

(6) У слу ча ју одузимања основ ног ЈИБ-а истовремено
се одузимају подбројеви свих организационих јединица
пореског обве зника. 

(7) ПУ по коначности рјешења о одузимању ЈИБ-а без
од ла га ња доставља оба вје ште ње органу који је пореском
обве знику издао рјешење за обављање дјелатн ости, бан ка -
ма и Републичкој управи за инспекцијске по сло ве. 

Члан 25.

ПУ врши објављивање одјављених и одузе тих ЈИБ-ова
сваких 15 да на у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Члан 26.

(1) Одјављен ЈИБ оста је евидентиран у Регистру са
озна ком “одјављен ЈИБ” и по но во се додјељује истом
пореском обве знику по под но ше њу пријаве за
регистрацију, при че му надлежна ПЈ издаје но ву потврду о
регистрацији са истим ЈИБ-ом под новим бројем и да ту -
мом на дан издавања потврде.

(2) Из уз етно од ста ва 1. овог чла на, јед ном одјављен
ЈИБ се не додјељује у сљедећим случајевима: 

а) ка да предуз етник под не се пријаву за регистрацију
дјелатн ости ко ја није иста у од но су на претходно обављану
дје лат ност за ко ју је одјављен ЈИБ у Регистру и

б) одјављен ЈИБ правног лица у по ступ ку реорга -
низације (спа ја ња, припајања и по дје ле) не додје љује се
приликом под но ше ња но ве пријаве за реги страцију.

(3) На осно ву писменог за хтје ва пореског обве зника,
одузе ти ЈИБ се по но во додјељује истом пореском обве -
знику кад се за то стек ну услови. 

(4) Уз за хтјев за издавање ЈИБ се прилаже и оригинал
Потврде о регистрацији. 

(5) Уколико није било промјена ко је су у вези са
документацијом ко ја је потребна при регистрацији у слу -
ча ју из ста ва 3. овог чла на, надлежна ПЈ издаје но ву
Потврду о регистрацији са истим ЈИБ-ом под новим
бројем и да ту мом на дан издавања потврде. 

(6) Уколико су наступиле промјене ве за но за
документацију, регистрација се врши пу тем пријаве
промјена о регистрацији, при че му се додјељује исти ЈИБ
под новим бројем и да ту мом на дан издавања Потврде о
регистрацији. 

(7) ПЈ по издавању но ве потврде о регистрацији Сек -
тору за услу ге пореским обве зницима доставља писмено
оба вје ште ње о по нов ном издавању истог ЈИБ-а или
образац пријаве промјена о регистрацији. 

Члан 27.

На писмени за хтјев пореског обве зника ПЈ ће издати
дупликат Потврде о регистрацији, на коме ће бити на зна -
че но да се ради о дупликату. Дупликат ће се издати ако
порески обве зник достави до каз да је објавио у
“Службеном гласнику Републике Српске” не ста нак
оригинала Потврде о регистрацији. 

Члан 28.

Обрасци: ПР-1 - Пријава за регистрацију / евиденти -
рање правног лица, ПР-2 - Пријава за регистрацију / еви -
денти рање предуз етника, ПР-3 - Пријава за регистрацију /
евидентирање странца, ППР-1 - Пријава промјена о
регистрацији правног лица, ППР-2 - Пријава промјена о
регистрацији предуз етника, ППР-3 - Пријава промјена о
регистрацији странца - физичког лица, ПР - Потврда о
регистрацији, ПЕ - Потврда о евидентирању, ПО - Потврда
о одјави на ла зе се у прилогу овог правилника и чине ње гов
саставни дио.

Члан 29.

(1) За потребе привременог књижења пореских оба ве -
за и упла та ко је у мо мен ту појављивања у пореским еви -
денцијама није могуће упарити ни са једним постојећим
ЈИБ-ом у Регистру прописује се ЈИБ “1111111111111”, који
носи назив “Не по зна то, греш ка или неупарено”.

(2) Све оба ве зе и упла те привремено књижене на ЈИБ
из ста ва 1. овог чла на надлежни подручни центри ПУ
дужни су без од ла га ња прекњижити на регистроване поре -
ске обве знике за ко је се у службеном по ступ ку утврди да
им упла те припадају.

Члан 30.

За упла те новчаних прекршајних казни од стране
страних грађана који су у транзиту преко територије
Републике Српске прописује се намјенски ЈИБ
“4970028200009”, који носи назив “Странац у транзиту” и
не може се користити у друге сврхе.

Члан 31.

Организациони дијелови ПУ ће, по службеној
дужности, ускладити све по ступ ке регистрације и иденти -
фикације од мах по сту па њу на сна гу овог правилника. 

Члан 32.

Сту па њем на сна гу овог правилника престаје да важи
Правилник о регистрацији и идентификацији пореских
обве  зника (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
104/03 и 129/06).

Члан 33.

Овај правилник сту па на сна гу осмог да на од да на
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 06.05/020-167/10
15. фебруара 2010. године Министар,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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