
(3) Ако лица из ста ва 1. овог чла на путу ју у гру пи већој
од 50 лица, орга ни за тор путо ва ња дужан је да обез би је ди
да се у прат њи гру пе нала зи нај ма ње један док тор меди ци -
не и јед на меди цин ска сестра/тех ни чар са опре мом и лије -
ко ви ма за хит но меди цин ско збри ња ва ње.

Члан 9.

(1) Лица из чла на 8. овог пра вил ни ка не могу при
поврат ку у Репу бли ку уно си ти воду и хра ну.

(2) Воду и хра ну која се затек не код тих лица здрав стве -
ни инспек тор ће оду зе ти и на без бје дан начин уни шти ти.

(3) Сва лица дужна су да дају тач не подат ке о свом
здрав стве ном ста њу за ври је ме путо ва ња, као и да се након
путо ва ња ода зо ву здрав стве ним пре гле ди ма у над ле жној
здрав стве ној уста но ви у Репу бли ци.

Члан 10.

(1) Лице које путу је у земљу у којој посто ји епи де ми ја
или енде ми ја мала ри је дужно је да прет ход но кори сти
хемо про фи лак су про тив ове боле сти, у скла ду са упут стви -
ма Свјет ске здрав стве не орга ни за ци је

(2) Лице које путу је у земљу у којој је еви ден ти ра но
посто ја ње жуте гро зни це или у слу ча ју да путу је у држа ву
која зах ти је ва вак ци на ци ју про тив ове зара зне боле сти вак -
ци ни ше се јед ном дозом вак ци не про тив жуте гро зни це,
нај ка сни је десет дана при је пола ска на путо ва ње. 

(3) Понов на вак ци на ци ја из ста ва 2. овог чла на оба вља
се након десет годи на.

(4) Лице које путу је у земљу која зах ти је ва вак ци на ци -
ју про тив коле ре вак ци ни ше се дава њем дви је дозе вак ци -
не про тив коле ре са раз ма ком од нај ма ње осам дана.

(5) Понов на вак ци на ци ја из ста ва 4. овог чла на оба вља
се након шест мје се ци.

(6) Раз мак изме ђу дава ња вак ци не про тив коле ре и
жуте гро зни це мора бити нај ма ње 15 дана.

Члан 11.

(1) Лице које дола зи из земље у којој је еви ден ти ра но
посто ја ње мала ри је или диф те ри је ста вља се под здрав -
стве ни над зор. 

(2) Здрав стве ни над зор под ра зу ми је ва јавља ње здрав -
стве ној уста но ви лица из ста ва 1. овог чла на, у тер ми ни ма
које одре ди док тор меди ци не који пра ти здрав стве но ста ње
наве де ног лица.

(3) Лице које је за ври је ме борав ка у земљи у којој је
еви ден ти ра но посто ја ње мала ри је боло ва ло од мала ри је
или дру ге зара зне боле сти пра ће не висо ком тем пе ра ту ром
оста је под над зо ром здрав стве не уста но ве, у току дви је
годи не од дана поврат ка у Репу бли ку. 

(4) Уче ста лост кон трол них пре гле да одре ђу је док тор
меди ци не - спе ци ја ли ста епи де ми о ло ги је над ле жне здрав -
стве не уста но ве, одно сно Инсти ту та у слу ча ју да здрав -
стве на уста но ва нема док то ра меди ци не - спе ци ја ли ста
епи де ми о ло ги је.

(5) Ако се лице не ода зо ве на пре гле де док то ра меди ци -
не, над ле жна здрав стве на уста но ва оба вје шта ва Репу блич -
ку упра ву за инспек циј ске посло ве. 

Члан 12.

(1) Лице које дола зи из земље у којој је еви ден ти ра но
посто ја ње куге, виру сне хемо ра гич не гро зни це или коле ре,
као и лице за које се утвр ди или посум ња да је било у непо -
сред ном кон так ту са обо ље лим лицем или са лицем за које
посто ји сум ња да је обо ље ло од ових боле сти, ста вља се
под здрав стве ни над зор у тра ја њу од:

а) пет дана, ако је у пита њу коле ра,

б) шест дана, ако је у пита њу куга и

в) 21 дан, ако су у пита њу виру сне хемо ра гич не гро зни -
це.

(2) Лице које је ста вље но под здрав стве ни над зор мора
се сва ко днев но јавља ти над ле жној здрав стве ној уста но ви
ради оба вља ња здрав стве них пре гле да.

(3) Током тра ја ња здрав стве ног над зо ра лица које има
про лив, а за које се утвр ди или посум ња да је било у непо -
сред ном кон так ту са лицем обо ље лим од коле ре или са
лицем за које посто ји сум ња да је обо ље ло од коле ре, узи -
ма ју се два бак те ри о ло шка узор ка сто ли це у раз ма ку од 24
часа.

(4) У слу ча ју пози тив ног нала за на коле ру тип E1 Tor, а
сход но клиничкoj сли ци, над ле жни док тор меди ци не
пацијен та упу ћу је у бол ни цу на даље лије че ње уз пошти -
ва ње свих мје ра спре ча ва ња и сузби ја ња шире ња коле ре. 

Члан 13.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да важи
Пра вил ник о оба ве зним здрав стве ним пре гле ди ма и дру -
гим мје ра ма које се спро во де над лици ма која под ли је жу
здрав стве ном над зо ру (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп -
ске”, број 10/99).

Члан 14.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог дана од дана обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 11/04-020-16/12
12. децембра 2012. годи не Министар,
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На осно ву чла на 28. став 3. Зако на о поре ском поступ -
ку Репу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп -
ске”, бр. 102/11 и 108/11) и чла на 88. став 2. Зако на о репу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”,
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), мини стар финан си -
ја, на при је длог дирек то ра Поре ске упра ве Репу бли ке Срп -
ске,  д о н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О УСЛО ВИ МА И НАЧИ НУ РЕГИ СТРА ЦИ ЈЕ 
И ИДЕН ТИ ФИ КА ЦИ ЈЕ ПОРЕ СКИХ ОБВЕ ЗНИ КА

I - ОСНОВ НЕ ОДРЕД БЕ 

Члан 1.

Овим пра вил ни ком уре ђу ју се усло ви и посту пак реги -
стра ци је и иден ти фи ка ци је поре ских обве зни ка у Поре ској
упра ви Репу бли ке Срп ске, усло ви и начин реги стра ци је
обве зни ка допри но са у Јед ни стве ни систем реги стра ци је,
кон тро ле и напла те допри но са, посту пак одја ве поре ских
обве зни ка и обве зни ка допри но са, као и усло ви и посту пак
оду зи ма ња једин стве ног иден ти фи ка ци о ног бро ја.

Члан 2.

Посту пак реги стра ци је у Поре ској упра ви Репу бли ке
Срп ске (у даљем тек сту: Поре ска упра ва) и посту пак реги -
стра ци је у Једин стве ном систе му је поре ски управ ни
посту пак и спро во ди се у скла ду са одред ба ма Зако на о
поре ском поступ ку Репу бли ке Срп ске (у даљем тек сту:
Закон), као и зако на којим се уре ђу је управ ни посту пак и
овог пра вил ни ка.

II - ПОСТУ ПАК РЕГИ СТРА ЦИ ЈЕ 
ПОРЕ СКИХ ОБВЕ ЗНИ КА

Члан 3.

(1) Реги стра ци ја поре ских обве зни ка је посту пак у
којем се врши додје ла једин стве ног иден ти фи ка ци о ног
бро ја (у даљем тек сту: ЈИБ) лицу које је поре ски обве зник,
при чему над ле жна орга ни за ци о на једи ни ца Поре ске упра -
ве врши упи си ва ње иден ти фи ка ци о них пода та ка о поре -
ском обве зни ку, као и упис једин стве ног матич ног бро ја
гра ђа на у једин стве ни Реги стар поре ских обве зни ка Репу -
бли ке Срп ске (у даљем тек сту: Реги стар).
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(2) Реги стар је елек трон ска еви ден ци ја о пода ци ма
поре ских обве зни ка.

(3) Еви ден ти ра ње поре ских обве зни ка је посту пак у
којем се лицу које није рези дент Репу бли ке Срп ске (у
даљем тек сту: Репу бли ка) додје љу је ЈИБ, ради при ја вљи -
ва ња и пла ћа ња поре ских оба ве за и спо ред них поре ских
дава ња или ради отва ра ња жиро рачу на код послов них
бана ка у Репу бли ци.

(4) Иден ти фи ка ци ја поре ских обве зни ка је посту пак
додје ле ЈИБ лици ма која су поре ски обве зни ци у скла ду са
поре ским зако ни ма, а нису се реги стро ва ла као поре ски
обве зни ци.

(5) Реги стра ци ја обве зни ка допри но са у Једин стве ном
систе му реги стра ци је, кон тро ле и напла те допри но са (у
даљем тек сту: Једин стве ни систем) је посту пак при ја вљи -
ва ња и реги стро ва ња прав ног осно ва за пла ћа ње допри но -
са, одно сно обве зни ка допри но са након испу ње ња усло ва
про пи са них зако ном и овим пра вил ни ком у Једин стве ном
систе му код Поре ске упра ве.

(6) Реги стра ци ја у Поре ској упра ви је исто вре ме но и
реги стра ци ја упла ти о ца допри но са у Једин стве ни систем.

Члан 4.

(1) Обве зни ци реги стра ци је су лица која су у скла ду са
зако ном поре ски обве зни ци, и то: прав на лица, орга ни упра -
ве, управ не орга ни за ци је, оста ле орга ни за ци је, физич ка лица
- пред у зет ни ци (у даљем тек сту: пред у зет ни ци), физич ка
лица - стран ци без дипло мат ског ста ту са (у даљем тек сту:
стран ци), стра на прав на лица, послов не једи ни це стра них
прав них лица, послов не једи ни це прав них и дру гих лица са
тери то ри је Феде ра ци је Босне и Хер це го ви не (у даљем тек -
сту: Феде ра ци ја БиХ) или Брч ко Дистрик та Босне и Хер це -
го ви не (у даљем тек сту: Брч ко Дистрикт БиХ), послов на
пред став ни штва, дипло мат ска пред став ни штва, међу на род -
не орга ни за ци је и нере зи ден ти.

(2) Под стра ним прав ним лици ма под ра зу ми је ва ју се
стра на прав на лица чије је сје ди ште у ино стран ству, а која
у Репу бли ци има ју непо крет ну имо ви ну. 

(3) Под нере зи ден ти ма под ра зу ми је ва ју се прав на лица
и дру ге орга ни за ци је чије се сје ди ште посло ва ња или сје -
ди ште њихо вог орга ни за ци о ног дије ла нe нала зи на тери -
то ри ји Босне и Хер це го ви не.

(4) Под послов ном једи ни цом стра ног прав ног лица
под ра зу ми је ва се послов на једи ни ца дефи ни са на одред ба -
ма про пи са којим се уре ђу је порез на добит прав них лица
и послов на једи ни ца стра ног прав ног лица реги стро ва на у
скла ду са про пи си ма који ма се уре ђу је посту пак реги стра -
ци је при вред них дру шта ва.

Члан 5. 

(1) Поре ски обве зни ци под но се при ја ву за реги стра ци -
ју на обра сци ма: ПР-1 - При ја ва за реги стра ци ју/еви ден ти -
ра ње прав ног лица или ПР-2 - При ја ва за реги стра ци -
ју/еви ден ти ра ње пред у зет ни ка или ПР-3 - При ја ва за реги -
стра ци ју/еви ден ти ра ње стран ца (у даљем тек сту: при ја ва
за реги стра ци ју), који се нала зе у При ло гу овог пра вил ни -
ка и чине његов састав ни дио.

(2) Поре ски обве зни ци, упла ти о ци допри но са под но се
при ја ву за реги стра ци ју у Једин стве ни систем у року од
осам дана од дана засни ва ња рад ног одно са, за обве зни ка
допри но са који је засно вао рад ни однос код њега.

(3) Пода ци о поре ским обве зни ци ма уно се се у Реги стар
у обли ку и писму (ћири ли ца или лати ни ца) како су наве де ни
у доку мен ти ма на осно ву којих се врши реги стра ци ја.

(4) Лице, које се у свој ству овлашће ног лица, вла сни ка,
сувла сни ка, или у неком дру гом свој ству наво ди у доку -
мен ти ма за реги стра ци ју, оба ве зно се реги стру је или еви -
ден ти ра у Реги стру у скла ду са овим пра вил ни ком.

Члан 6. 

(1) Посту пак реги стра ци је поре ских обве зни ка покре -
ће се под но ше њем при ја ве за реги стра ци ју Поре ској упра -

ви у року од осам дана од дана реги стра ци је код над ле жног
орга на, за поре ске обве зни ке прав на лица и пред у зет ни ке. 

(2) Физич ка лица реги стру ју се у Поре ској упра ви по
сили зако на, ауто мат ски у тре нут ку настан ка било које оба -
ве зе при ја вљи ва ња или пла ћа ња поре за.

(3) У слу ча ју да поре ски обве зник у року из ста ва 1.
овог чла на не под не се при ја ву за реги стра ци ју, Поре ска
упра ва по слу жбе ној дужно сти реги стру је тог поре ског
обве зни ка, ако дође до сазна ња о оба ве зи реги стра ци је тог
поре ског обве зни ка.

Члан 7.

(1) У поступ ку реги стра ци је Поре ска упра ва додје љу је
поре ским обве зни ци ма прав ним лици ма, пред у зет ни ци ма
и стра ним физич ким и дру гим лици ма ЈИБ, у скла ду са
Зако ном и овим пра вил ни ком.

(2) Физич ка лица, рези ден ти, реги стру ју се у Поре ској
упра ви путем јед ни стве ног матич ног бро ја гра ђа на (у
даљем тек сту: ЈМБ).

Члан 8.

ЈИБ су оба ве зна да има ју сље де ћа лица:

а) прав но лице или дру ги субјект са сје ди штем у Репу -
бли ци,

б) стра но прав но лице или дру ги субјект који оства ру -
је при хо де у Репу бли ци,

в) физич ко лице које нема пре би ва ли ште или бора ви -
ште у Репу бли ци, а оства ру је при хо де у Репу бли ци, 

г) физич ко лице - пред у зет ник,

д) послов на једи ни ца стра ног прав ног лица у Репу бли -
ци и 

ђ) послов не једи ни це прав них лица са сје ди штем у
Феде ра ци ји БиХ и Брч ко Дистрик ту БиХ и 

е) послов на пред став ни штва, дипло мат ска пред став ни -
штва и међу на род не орга ни за ци је.

Члан 9.

(1) ЈИБ се по слу жбе ној дужно сти додје љу је лици ма
која нису реги стро ва на у Реги стру, а која се у скла ду са
Зако ном и овим пра вил ни ком оба ве зно реги стру ју у Поре -
ској упра ви. 

(2) Лици ма из чла на 8. став 1. т. а) до д) и тач ка е) овог
пра вил ни ка мје сно над ле жна орга ни за ци о на једи ни ца
Поре ске упра ве додје љу је ЈИБ, осим поре ским обве зни ци -
ма из чла на 8. став 1. тач ка ђ) овог пра вил ни ка, који се
реги стру ју, одно сно еви ден ти ра ју под ЈИБ-ом доди је ље -
ним од над ле жног поре ског орга на из Феде ра ци је БиХ и
Брч ко Дистрик та БиХ.

(3) Поре ским обве зни ци ма који у року из чла на 6. овог
пра вил ни ка не под не су при ја ву за реги стра ци ју, Поре ска
упра ва по слу жбе ној дужно сти покре ће посту пак реги стра -
ци је и додје љу је ЈИБ пре ма струк ту ри која одго ва ра врсти
обве зни ка који се реги стру је.

(4) Код додје ле ЈИБ-а по слу жбе ној дужно сти у свим
наве де ним слу ча је ви ма Поре ска упра ва не изда је потвр ду
о реги стра ци ји.

Члан 10.

(1) ЈМБ гра ђа на држа вља на Босне и Хер це го ви не, у
поре ским еви ден ци ја ма, пред ста вља ЈИБ за та физич ка
лица - гра ђа не. 

(2) За сва оста ла физич ка лица ЈИБ се додје љу је у скла -
ду са одред ба ма овог пра вил ни ка.

Члан 11.

ЈИБ за прав на лица, орга не упра ве, управ не орга ни за -
ци је и оста ле орга ни за ци је, као и за послов не једи ни це
стра ног прав ног лица има 13 цифа ра, а струк ту ра му је
сље де ћа:

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 
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а) 44 озна ча ва да је ријеч о прав ном лицу, орга ну упра ве,
управ ној орга ни за ци ји, послов ној једи ни ци стра ног прав ног
лица или оста лим орга ни за ци ја ма, са сје ди штем у Репу бли -
ци,

б) XXXXXX су секвен ци јал ни бро је ви,

в) К је кон трол ни број по моду лу 11 за прет ход ни осмо -
ци фре ни дио бро ја,

г) ААА су додат ни кодо ви за орга ни за ци о не једи ни це,
које додје љу је Поре ска упра ва (за глав ну орга ни за ци о ну
једи ни цу овај код је 000, а за послов не једи ни це код може
бити од 001 до 999) и 

д) Ц је кон трол ни број по моду лу 11 за ције ли три на е -
сто ци фре ни број. 

Члан 12. 

ЈИБ зајед ни це ета жних вла сни ка има 13 цифа ра, а
струк ту ра му је сље де ћа: 

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 прав ном лицу - зајед ни ци
ета жних вла сни ка у Репу бли ци,

б) XXXXXХ су секвен ци јал ни бро је ви,

в) ААА је број 000 и 

г) Ц је кон трол ни број по моду лу 11 за ције ли три на е -
сто ци фре ни број.

Члан 13.

ЈИБ за пред у зет ни ке има 13 цифа ра, а струк ту ра му је
сље де ћа:

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 пред у зет ни ку са сје ди штем
у Репу бли ци,

б) XXXXXX су секвен ци јал ни бро је ви,

в) К је кон трол ни број по моду лу 11 за прет ход ни осмо -
ци фре ни дио бро ја,

г) ААА су додат ни кодо ви за орга ни за ци о не једи ни це
које додје љу је Поре ска упра ва (за глав ну орга ни за ци о ну
једи ни цу овај код је 000, а за издво је не послов не про сто ри -
је код може бити од 001 до 999) и 

д) Ц је кон трол ни број по моду лу 11 за ције ли три на е -
сто ци фре ни број.

Члан 14.

(1) ЈИБ за послов не једи ни це на под руч ју Репу бли ке
чији су осни ва чи прав на лица са тери то ри је Феде ра ци је
БиХ или Брч ко Дистрик та БиХ, има 13 цифа ра, а струк ту -
ра му је иден тич на струк ту ри ЈИБ-а из чла на 11. овог пра -
вил ни ка, с тим да се умје сто почет них бро је ва 44 додје љу -
ју сље де ћи бро је ви:

а) 42 озна ча ва да је ријеч о послов ној једи ни ци на
под руч ју Репу бли ке, чији је осни вач прав но лице са тери -
то ри је Феде ра ци је БиХ и

б) 46 озна ча ва да је ријеч о послов ној једи ни ци на
под руч ју Репу бли ке, чији је осни вач прав но лице са тери -
то ри је Брч ко Дистрик та БиХ.

(2) Изу зет но, струк ту ра ЈИБ послов них једи ни ца прав -
них лица из Феде ра ци је БиХ и Брч ко Дистрик та БиХ је
иден тич на струк ту ри ЈИБ про пи са ној чла ном 11. овог пра -
вил ни ка. Ако је прав но лице из Феде ра ци је БиХ и Брч ко
Дистрик та БиХ, које осни ва послов не једи ни це у Репу бли -
ци Срп ској због про мје не сје ди шта прав ног лица из Репу -
бли ке у Феде ра ци ју БиХ и Брч ко Дистрик та БиХ реги о -
стро ва но под ЈИБ који му је доди је љен од Поре ске упра ве.

Члан 15.

ЈИБ за пове за на, одно сно удру же на прав на лица има 13
цифа ра, а струк ту ра је сље де ћа:

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

4 9 8 X X X X X K A A A Ц 

а) 498 озна ча ва да је ријеч о пове за ном/удру же ном
прав ном лицу (матич ном или зави сном) са сје ди штем у
Репу бли ци,

б) XXXXX су секвен ци јал ни бро је ви,

в) К је кон трол ни број по моду лу 11 за прет ход ни осмо -
ци фре ни дио бро ја,

г) ААА су додат ни кодо ви за орга ни за ци о не једи ни це
које додје љу је Поре ска упра ва (за матич но прав но лице
овај код је 000, а за зави сна прав на лица код може бити од
001 до 999) и 

д) Ц је кон трол ни број по моду лу 11 за ције ли три на е -
сто ци фре ни број. 

Члан 16.

ЈИБ за послов на пред став ни штва, дипло мат ска пред -
став ни штва, међу на род не орга ни за ци је, стра на прав на
лица и стран це има 13 цифа ра, а струк ту ра му је сље де ћа: 

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 послов ном пред став ни -
штву, стра ном дипло мат ском пред став ни штву, странoм
прав ном лицу, међу на род ној орга ни за ци ји или стран цу,

б) Х Х Х Х ХХ су секвен ци јал ни бро је ви,

в) А А А су додат ни кодо ви (за глав ну орга ни за ци о ну
једи ни цу овај код је 000, а за послов не једи ни це код може
бити од 001 до 999) и 

г) Ц је кон трол ни број за ције ли три на е сто ци фре ни број.

Члан 17.

ЈИБ за нере зи ден те има 13 цифа ра, а струк ту ра му је
сље де ћа:

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 нере зи ден ту,

б) XXXXXХ су секвен ци јал ни бро је ви,

в) ААА је број 000 и

г) Ц је кон трол ни број по моду лу 11 за ције ли три на е -
сто ци фре ни број.

Члан 18.

ЈИБ који додје љу је Поре ска упра ва по слу жбе ној
дужно сти има 13 цифа ра, а струк ту ра му је сље де ћа:

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 реги стра ци ји по слу жбе ној
дужно сти,

б) XXXXXХ су секвен ци јал ни бро је ви,

в) ААА је број 000 и

г) Ц је кон трол ни број по моду лу 11 за ције ли три на е -
сто ци фре ни број.

Члан 19.

(1) ЈИБ који додје љу је Поре ска упра ва може бити
основ ни ЈИБ и под број ЈИБ-а. 

(2) Основ ни ЈИБ се додје љу је пре ма сје ди шту (глав на
орга ни за ци о на једи ни ца) поре ског обве зни ка. 

(3) Под бро је ви се додје љу ју за орга ни за ци о не дије ло ве
поре ског обве зни ка који се не нала зе на истој адре си на
којој се нала зи сје ди ште поре ског обве зни ка чији су орга -
ни за ци о ни дио, као и у слу ча је ви ма када поре ски обве зник
на истој адре си оба вља више раз ли чи тих дје лат но сти. 

Члан 20.

(1) Сје ди ште или глав на орга ни за ци о на једи ни ца је
мје сто које је као такво одре ђе но у акти ма о реги стра ци ји
поре ског обве зни ка код над ле жног орга на. 
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(2) У слу ча ју када поре ски обве зник реги стру је више
од јед не послов не једи ни це, а на начин про пи сан чла ном
14. овог пра вил ни ка, дужан је да одре ди и при ја ви која је
послов на једи ни ца њего во глав но мје сто посло ва ња у
Репу бли ци на Обрасцу прија ве ППР-1.

(3) Стра на прав на лица која има ју више од јед не реги -
стро ва не послов не једи ни це, више од јед ног стал ног мје ста
посло ва ња или више мје ста непо крет не имо ви не у Репу бли -
ци, дужни су да одре де глав но мје сто посло ва ња у јед ној од
реги стро ва них послов них једи ни ца, стал них мје ста посло ва -
ња или непо крет не имо ви не, као и да га при ја ве на обрасцу
ППР-1 или ППР-2, а код над ле жне орга ни за ци о не једи ни це
Поре ске упра ве пре ма мје сту посло ва ња или имо ви не.

(4) У слу ча ју да физич ка лица има ју у вла сни штву
више од јед не реги стро ва не пред у зет нич ке рад ње, дужни
су да при ја ве која пред у зет нич ка рад ња пред ста вља глав но
мје сто посло ва ња физич ког лица - пред у зет ни ка, над ле -
жној орга ни за ци о ној једи ни ци Поре ске упра ве пре ма сје -
ди шту рад ње на Обрасцу ППР-2.

Члан 21.

(1) Физич ка лица из чла на 6. став 2. овог пра вил ни ка
реги стру ју се ауто мат ски на осно ву под не се не поре ске
при ја ве, одно сно извр ше не упла те на рачун јав них при хо -
да Репу бли ке.

(2) Физич ка лица која нису реги стро ва на у скла ду са
ста вом 1. овог чла на еви ден ти ра ју се у Реги стру ауто мат -
ски пре у зи ма њем пода та ка од над ле жног орга на који води
матич не еви ден ци је гра ђа на, пре у зи ма њем пода та ка из
еви ден ци ја дру гих над ле жних орга на, као и на осно ву било
ког пода тка о физич ком лицу који Поре ска упра ва при ку пи
током врше ња слу жбе них рад њи и у сво јим еви ден ци ја ма.

(3) Ако се физич ко лице из ста ва 1. овог чла на не нала -
зи у еви ден ци ја ма орга на од којих Поре ска упра ва пре у зи -
ма подат ке, у том слу ча ју над ле жна под руч на једи ни ца
Поре ске упра ве може да реги стру је, одно сно еви ден ти ра
то лице на осно ву пода та ка из доступ не доку мен та ци је.

(4) Еви ден ти ра на физич ка лица након под но ше ња поре -
ске при ја ве, одно сно извр ше не упла те на рачун јав них при -
хо да Репу бли ке, сти чу ста тус реги стро ва них физич ких лица.

(5) Поре ски обве зни ци из Феде ра ци је БиХ и Брч ко
Дистрик та БиХ, који врше упла те на рачу не јав них при хо да
Репу бли ке реги стру ју се по слу жбе ној дужно сти на осно ву
извр ше не упла те на рачун јав них при хо да Репу бли ке или на
осно ву под не се не поре ске при ја ве на основ ни ЈИБ. 

(6) Поре ске обве зни ке из ста ва 5. овог чла на, који не
врше упла те на рачу не јав них при хо да Репу бли ке, али
посто ји потре ба да се еви ден ти ра ју у Реги стру, еви ден ти ра
над ле жна под руч на једи ни ца Поре ске упра ве на осно ву
обра сца ПР-1 или ПР-2, зави сно од врсте обве зни ка, који
попу ња ва у име поре ског обве зни ка. 

(7) Реги стро ва ним и еви ден ти ра ним поре ским обве зни -
ци ма из ст. 5. и 6. овог чла на, као и реги стро ва ним и еви ден -
ти ра ним лици ма из чла на 6. став 2. овог пра вил ни ка не изда -
је се потвр да о реги стра ци ји, одно сно потвр да о еви ден ти ра -
њу.

(8) Посту пак реги стра ци је по слу жбе ној дужно сти
поре ских обве зни ка врши се ауто мат ском додје лом ЈИБ-а,
а на захтјев под не сен од орга на који је над ле жан за одо бра -
ва ње оба вља ња дје лат но сти. 

Члан 22.

(1) Реги стра ци ја прав них лица и послов них једи ни ца
врши се под но ше њем при ја ве за реги стра ци ју, одно сно
еви ден ти ра ње на Обрасцу ПР-1 у року од осам дана од
дана реги стра ци је код над ле жног суда или орга на упра ве
(зајед ни ца ета жних вла сни ка), а реги стра ци ја пред у зет ни -
ка и њихо вих издво је них послов них про сто ра на Обрасцу
ПР-2 у року од осам дана од дана доста вља ња рје ше ња о
одо бре њу за оба вља ње дје лат но сти.  

(2) Уз при ја ву се под но си:

а) рје ше ње о реги стра ци ји код над ле жног суда, те оба -
вје ште ње о раз вр ста ва њу једи ни це раз вр ста ва ња по дје лат -
но сти изда то од Репу блич ког заво да за ста ти сти ку Репу -
бли ке Срп ске (прав на лица, послов не једи ни це стра них
прав них лица), рје ше ње о упи су у реги стар зајед ни ца код
орга на упра ве (зајед ни це ета жних вла сни ка) или рје ше ње
о одо бре њу за оба вља ње дје лат но сти над ле жног орга на
упра ве (пред у зет ни ци) и 

б) копи ја уго во ра о вође њу послов них књи га само у
слу ча ју када послов не књи ге води дру го прав но или
физич ко лице.

(3) У поступ ку реги стра ци је прав них лица која врше
реор га ни за ци ју у скла ду са про пи сом којим се уре ђу је рад
при вред них дру шта ва, поре ски обве зни ци који уче ству ју у
овим про мје на ма дужни су да у року од осам дана од дана
реги стра ци је код над ле жног суда под не су сље де ћу доку мен -
та ци ју:

а) у поступ ку реги стра ци је ново о сно ва них прав них
лица, нова прав на лица су дужна Поре ској упра ви да под -
не су доку мен та ци ју у скла ду са ста вом 2. овог чла на, 

б) у поступ ку реги стра ци је про мје на код реги стро ва -
них поре ских обве зни ка, поре ски обве зник (прав но лице
сти ца лац) дужан је да Поре ској упра ви под несе доку мен -
та ци ју у скла ду са чла ном 41. овог пра вил ни ка, 

в) у поступ ку реги стра ци је поре ских обве зни ка који се
бри шу (прав но лице које пре ста је), та лица су дужна да
под не су доку мен та ци ју Поре ској упра ви у скла ду са чла -
ном 43. овог пра вил ни ка и 

д) у при ло гу доку мен та ци је из ста ва 3. т. а) и б) овог
чла на, поре ски обве зни ци под но се и осни вач ки акт који
садр жи износ поре ских оба ве за које пре у зи ма ју нова прав -
на лица и прав на лица сти ца о ци.

(4) Прав на лица која се нису реги стро ва ла у скла ду са
овим пра вил ни ком, а код којих је отво рен сте чај ни или
ликви да ци о ни посту пак, реги стру ју се под но ше њем при ја ве
на Обрасцу ПР-1, а ако су прав на лица већ реги стро ва на у
Поре ској упра ви, наста ле про мје не се реги стру ју под но ше -
њем при ја ве на Обрасцу ППР-1, уз коју се при ла же рје ше ње
о отва ра њу сте чај ног или ликви да ци о ног поступ ка. 

(5) Прав на лица која пре ста ју да посто је са суд ским
рје ше њем о закљу че њу сте чај ног или ликви да ци о ног
поступ ка, под но се захтјев за одја ву ЈИБ-а, у скла ду са чла -
ном 43. овог пра вил ни ка.

(6) Реги стра ци ју пове за них прав них лица врши матич -
но прав но лице под но ше њем при ја ве за реги стра ци ју/еви -
ден ти ра ње на Обрасцу ПР-1А, у року од осам дана од дана
реги стра ци је тог обли ка прав ног лица, а уз при ја ву доста -
вља доку мен та ци ју из ста ва 1. овог чла на.

(7) Послов не једи ни це стра них прав них лица реги стру -
ју се као и прав на лица из ста ва 1. овог чла на, код над ле -
жне под руч не једи ни це Поре ске упра ве под но ше њем про -
пи са не при ја ве за реги стра ци ју на Обрасцу ПР-1 у року од
осам дана од дана доста вља ња рје ше ња о реги стра ци ји код
над ле жног суда.  

(8) При ја ва за реги стра ци ју под но си се над ле жној
под руч ној једи ни ци Поре ске упра ве гдје се нала зи реги -
стро ва но сје ди ште прав ног лица или глав ног мје ста
посло ва ња послов не једи ни це стра ног прав ног лица,
стал ног мје ста посло ва ња или непо крет но сти стра ног
прав ног лица, одно сно пред у зет ни ка. 

(9) Над ле жој под руч ној једи ни ци Поре ске упра ве под -
но се се и при ја ве за реги стра ци ју за све орга ни за ци о не
дије ло ве или једи ни це прав ног лица из ста ва 6. овог чла на,
одно сно за све издво је не послов не про сто ре који су у
саста ву пред у зет нич ке рад ње. 

(10) Ако поре ски обве зник испу ња ва усло ве за реги -
стра ци ју, изда је му се Потвр да о реги стра ци ји на обра сцу
нај ка сни је у року од два рад на дана од дана под но ше ња
уред не при ја ве за реги стра ци ју на Обрасцу ПР - Потвр да о
реги стра ци ји, који се нала зи у При ло гу овог пра вил ни ка и
чини његов састав ни дио. 
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Члан 23.

(1) Реги стра ци ја орга на упра ве и управ них орга ни за ци -
ја врши се под но ше њем при ја ве на Обрасцу ПР-1, у скла -
ду са зако ном којим се уре ђу је орга ни за ци ја репу блич ке
упра ве. 

(2) Реги стра ци ја оста лих орга ни за ци ја врши се под но -
ше њем при ја ве на Обрасцу ПР-1 и рје ше ња о упи су у реги -
стар код над ле жног орга на.

(3) При ја ва за реги стра ци ју се под но си над ле жној под -
руч ној једи ни ци Поре ске упра ве гдје се нала зи сје ди ште
(глав на орга ни за ци о на једи ни ца) орга на упра ве, управ не
орга ни за ци је или дру ге орга ни за ци је. 

(4) Над ле жној под руч ној једи ни ци Поре ске упра ве
под но се се и при ја ве за реги стра ци ју за све орга ни за ци о не
дије ло ве или једи ни це прав ног лица из ста ва 3. овог чла на.

(5) Ако поре ски обве зник испу ња ва усло ве за реги стра -
ци ју, изда је му се потвр да о реги стра ци ји на обра сцу у
року од два рад на дана од дана под но ше ња уред не при ја ве
за реги стра ци ју. 

Члан 24.

(1) Послов ним једи ни ца ма на под руч ју Репу бли ке чији
су осни ва чи прав на лица из Феде ра ци је БиХ и Брч ко
Дистрик та БиХ, ЈИБ додје љу ју над ле жне поре ске упра ве
из Феде ра ци је БиХ и Брч ко Дистрик та БиХ, са струк ту ром
ЈИБ-а, у скла ду са чла ном 14. овог пра вил ни ка.

(2) Послов не једи ни це из ста ва 1. овог чла на при ја ву за
реги стра ци ју под но се над ле жним поре ским упра ва ма из
Феде ра ци је БиХ и Брч ко Дистрик та БиХ на обра сцу при ја -
ве за реги стра ци ју про пи са ном за тери то ри ју Репу бли ке. 

(3) Поре ске упра ве из ста ва 2. овог чла на, након додје -
ле ЈИБ-а за послов не једи ни це из ста ва 1. овог чла на доста -
вља ју при ја ву за реги стра ци ју ради кон тро ле и еви ден ти -
ра ња у Поре ској упра ви.

(4) Над ле жна под руч на једи ни ца Поре ске упра ве изда -
је у року од јед ног дана од дана при је ма при ја ве у скла ду
са ста вом 3. овог чла на потвр ду о реги стра ци ји, која се
доста вља овлашће ном лицу послов не једин це из ста ва 1.
овог чла на.

(5) У слу ча ју одре ђе них непра вил но сти и одсту па ња од
про пи са них пра ви ла која се утвр де при ли ком кон тро ле и
еви ден ти ра ња пода та ка из при ја ве о реги стра ци ји, при ја ва
о реги стра ци ји вра ћа се поши ља о цу без одга ђа ња.

(6) Поре ски обве зни ци из ста ва 1. овог чла на при ја вљу ју
про мје не пода та ка који се реги стру ју, као и одја ву ЈИБ-а на
исти начин како је то про пи са но у ст. 2. и 3. овог чла на.

Члан 25.

(1) Послов на пред став ни штва, дипло мат ска пред став -
ни штва и међу на род не орга ни за ци је реги стру ју се под но -
ше њем при ја ве за реги стра ци ју мје сно над ле жној под руч -
ној једи ни ци Поре ске упра ве на Обрасцу ПР-1, у року од
осам дана од дана реги стра ци је код над ле жних орга на
Босне и Хер це го ви не.

(2) Лица из ста ва 1. oвог чла на, осим стра них прав них
лица, уз при ја ву су дужна да под не су:

а) доку мен та ци ју изда ту од над ле жних орга на БиХ,
којом се потвр ђу је осни ва ње послов ног пред став ни штва,
дипло мат ског пред став ни штва, одно сно међу на род не
орга ни за ци је, 

б) листу запо сле ног осо бља и 

в) копи ју уго во ра о вође њу послов них књи га само у
слу ча ју када послов не књи ге води дру го прав но или
физич ко лице.

(3) Над ле жна орга ни за ци о на једи ни ца Поре ске упра ве
лици ма из ста ва 1. овог чла на изда је потвр ду о реги стра ци -
ји у року од два рад на дана од дана под но ше ња уред не при -
ја ве за реги стра ци ју. 

Члан 26.

(1) Стран ци, осим при пад ни ка међу на род них орга ни за -
ци ја дефи ни са них Деј тон ским миров ним спо ра зу мом
реги стру ју се под но ше њем при ја ве за реги стра ци ју, одно -
сно еви ден ти ра ње мје сно над ле жној под руч ној једи ни ци
Поре ске упра ве, на Обра сцу ПР-3, у року од осам дана од
дана доста вља ња акта којим се одо бра ва бора вак стран ца. 

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

а) овје ре ну копи ју пасо ша, 

б) овје ре ну копи ју рје ше ња о при вре ме ном борав ку,
изда ту од над ле жног орга на, осим стра на ца који живе у
погра нич ним насе љи ма, а који сва ко днев но пре ла зе држав -
ну гра ни цу Босне и Хер це го ви не, ради дола ска на посао и
одла ска са посла и 

в) овје ре ну копи ју рад не дозво ле. 

(3) Стран ци који нема ју рад ну дозво лу, а има ју одо брен
бора вак по било ком дру гом осно ву, под но се при ја ву за
реги стра ци ју на Обрасцу ПР-3, са овје ре ном копи јом пасо -
ша и овје ре ном копи јом рје ше ња о при вре ме ном борав ку.

(4) Над ле жна под руч на једи ни ца Поре ске упра ве, пре -
ма мје сту борав ка, лици ма из ст. 1. и 3. овог чла на изда је
потвр ду о реги стра ци ји у року од два рад на дана од дана
под но ше ња уред не при ја ве за реги стра ци ју, а из Реги стра
их слу жбе но одја вљу је осам дана након исте ка рока из Рје -
ше ња о при вре ме ном борав ку.

(5) Потвр да из ста ва 4. овог чла на изда је се на рок одо -
бре ног борав ка, коју изда је над ле жни орган. 

(6) Стран ци који нису дужни да има ју рад ну дозво лу у
скла ду са про пи сом којим се уре ђу је запо шља ва ње стра них
држа вља на, дужни су дa уз при ја ву за реги стра ци ју на
Обрасцу ПР-3 под не су овје ре ну копи ју пасо ша, изја ву у
којем пери о ду ће оства ри ва ти пра ва и са дока зом који при ла -
жу уз изја ву да не мора ју има ти рад ну дозво лу у Репу бли ци.

(7) Над ле жна орга ни за ци о на једи ни ца Поре ске упра ве
пре ма мје сту борав ка стра на ца из ста ва 6. овог чла на изда -
је тим лици ма потвр ду о реги стра ци ји у року од два рад на
дана од дана под но ше ња уред не при ја ве за реги стра ци ју, а
из Реги стра их слу жбе но одја вљу је у року од осам дана
након исте ка пра ва у скла ду са дока зом.

(8) У слу ча ју да стра нац који под не се при ја ву за реги -
стра ци ју на Обрасцу ПР-3, над ле жној орга ни за ци о ној
једи ни ци Поре ске упра ве пре ма мје сту под но ше ња при ја -
ве, не при ло жи није дан од доку ме на та про пи са них овим
чла ном, дужан је да под не се писа ну изја ву у којој наво ди
раз ло ге непо сје до ва ња тих доку ме на та. 

(9) У слу ча ју из ста ва 8. овог чла на над ле жна орга ни -
за ци о на једи ни ца Поре ске упра ве еви ден ти ра ЈИБ у струк -
ту ри која је про пи са на чла ном 16. овог пра вил ни ка, али без
изда ва ња потвр де о реги стра ци ји/еви ден ти ра њу.

Члан 27.

(1) Нере зи ден ти, прав на лица еви ден ти ра ју се у Реги стру
Поре ске упра ве под но ше њем при ја ве на Обрасцу ПР-1. 

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

а) овје ре ну копи ју доку мен та о упи су у реги стар доми -
цил ног над ле жног орга на пре ве де ном на један од јези ка
који су у слу жбе ној упо тре би у Репу бли ци,

б) овје ре ну копи ју пасо ша овлашће ног лица и

в) овје ре ну копи ју иден ти фи ка ци о ног доку мен та лица
овлашће ног за посту пак еви ден ти ра ња у Поре ској упра ви.

(3) При ја ва за реги стра ци ју под но си се над ле жној 
под руч ној једи ни ци Поре ске упра ве, пре ма сје ди шту бан ке
или сје ди шту њеног орга ни за ци о ног дије ла у којем нере зи -
ден ти из чла на 4. став 3. овог пра вил ни ка отва ра ју рачу не. 

(4) Под руч на једи ни ца Поре ске упра ве лицу из ста ва 1.
овог чла на изда је потвр ду о еви ден ти ра њу, у року од два
рад на дана од дана под но ше ња уред не при ја ве на Обрасцу
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ПР-1, на Обрасцу ПЕ - Потвр да о еви ден ти ра њу која се
нала зи у При ло гу овог пра вил ни ка. 

Члан 28.

(1) Реги стра ци ју по слу жбе ној дужно сти уз додје лу
ЈИБ-а по слу жбе ној дужно сти у скла ду са чла ном 18. овог
пра вил ни ка врши над ле жна орга ни за ци о на једи ни ца Поре -
ске упра ве попу ња ва њем при ја ве за реги стра ци ју за сва
физич ка и прав на лица која има ју оба ве зу по осно ву јав них
при хо да, а чије сје ди ште или пре би ва ли ште није могу ће
реги стро ва ти, одно сно еви ден ти ра ти. 

(2) Реги стра ци ју по слу жбе ној дужно сти уз додје лу
ЈИБ-а у одго ва ра ју ћој струк ту ри за поре ске обве зни ке који
нису под ни је ли при ја ву за реги стра ци ју у скла ду са чла ном
25. став 1. Зако на врши над ле жна орга ни за ци о на једи ни ца
Поре ске упра ве попу ња ва њем про пи са не при ја ве за реги -
стра ци ју и додје лом ЈИБ-а у струк ту ри која је про пи са на
овим пра вил ни ком изу зев ЈИБ-а по струк ту ри про пи са ној
чла ном 18. овог пра вил ни ка.

(3) У слу ча ју када обве зник из ста ва 2. овог чла на, а
који је реги стро ван по слу жбе ној дужно сти због непод но -
ше ња при ја ве за реги стра ци ју у про пи са ном року из чла на
25. став 1. Зако на накнад но под не се про пи са ну при ја ву за
реги стра ци ју, над ле жна орга ни за ци о на једи ни ца Поре ске
упра ве том поре ском обве зни ку изда је потвр ду о реги стра -
ци ји са истим ЈИБ-ом који му је доди је љен у поступ ку
реги стра ци је по слу жбе ној дужно сти, али са дату мом под -
но ше ња при ја ве поре ског обве зни ка.

(4) У слу ча ју када над ле жна орга ни за ци јо на једи ни ца
Поре ске упра ве реги стру је поре ског обве зни ка на Обрасцу
ПР-1 или ПР-2, а у који ма се стра но прав но лице или стра -
нац наво ди у неком свој ству из под не се ног доку мен та у при -
ло гу при ја ве за реги стра ци ју (рје ше ње над ле жног орга на,
овлашће ње прав ног лица и дру го), над ле жна орга ни за ци о на
једи ни ца Поре ске упра ве врши слу жбе ну реги стра ци ју,
одно сно еви ден ти ра ње стра ног прав ног лица или стран ца у
ЈИБ-у по струк ту ри про пи са ној овим пра вил ни ком.

(5) Над ле жна под руч на једи ни ца Поре ске упра ве лици ма
из ста ва 4. овог чла на не врши изда ва ње потвр де о реги стра -
ци ји, одно сно еви ден ти ра њу, док не под не су при ја ву за реги -
стра ци ју са доку мен та ци јом која је про пи са на овим пра вил -
ни ком.

Члан 29.

(1) За потре бе при вре ме ног књи же ња поре ских оба ве -
за и упла та које у тре нут ку поја вљи ва ња у поре ским еви -
ден ци ја ма није могу ће упа ри ти ни са јед ним посто је ћим
ЈИБ-ом у Реги стру, про пи су је се ЈИБ “1111111111111”, који
има назив: “Непо зна то, гре шка или неу па ре но”.

(2) Све оба ве зе и упла те при вре ме но књи же не на ЈИБ
из ста ва 1. овог чла на над ле жни под руч ни цен три Поре ске
упра ве дужни су да без одга ђа ња прек њи же на реги стро ва -
не поре ске обве зни ке за које се у слу жбе ном поступ ку
утвр ди да им упла те при па да ју.

Члан 30.

За упла те нов ча них пре кр шај них казни од стра них гра ђа -
на који су у тран зи ту пре ко тери то ри је Репу бли ке про пи су је
се намјен ски ЈИБ “4970028200009”, који има назив: “Стра -
нац у тран зи ту” и не може се кори сти ти у дру ге свр хе. 

III - ПОСТУ ПАК РЕГИ СТРА ЦИ ЈЕ У ЈЕДИН СТВЕ НОМ
СИСТЕ МУ

Члан 31.

Реги стра ци ју обве зни ка допри но са у Једин стве ни
систем врши Поре ска упра ва у скла ду са Зако ном и овим
пра вил ни ком.

Члан 32. 

Пода ци који се уно се у Једин стве ни систем се не бри -
шу након извр ше них про мје на или одја ве обве зни ка
допри но са из Једин стве ног систе ма. 

Члан 33.

(1) При ја ву обве зни ка допри но са у Једин стве ни систем
врши упла ти лац допри но са под но ше њем при ја ве за упис у
Једин стве ни систем на про пи са ном обра сцу који се под но -
си у року од осам дана од дана почет ка рада обве зни ка.

(2) При ја ва из ста ва 1. овог чла на, коју пот пи су је упла -
ти лац допри но са, пре да је се лич но, путем поште или се
може доста ви ти и елек трон ским путем мје сно над ле жној
под руч ној једи ни ци Поре ске упра ве. 

(3) Обра зац При ја ве/Про мје не/Одја ве упла те допри но -
са нала зи се у При ло гу овог пра вил ни ка и чини његов
састав ни дио.

Члан 34.

Мје сно над ле жна под руч на једи ни ца Поре ске упра ве
одре ђу је се пре ма сје ди шту упла ти о ца допри но са, одно сно
сје ди шту послов не једи ни це упла ти о ца допри но са, за запо -
сле не у инсти ту ци ја ма Босне и Хер це го ви не пре ма пре би ва -
ли шту обве зни ка допри но са, а за физич ка лица пре ма пре би -
ва ли шту, одно сно бора ви шту обве зни ка допри но са.

Члан 35.

(1) При ли ком реги стра ци је у Једин стве ни систем Поре -
ска упра ва сва ком обве зни ку допри но са додје љу је лич ни
иден ти фи ка ци о ни број (у даљем тек сту: ЛИБ), који пред ста -
вља једин стве ну шифру и не може бити доди је љен два пута. 

(2) ЛИБ се састо ји од 11 цифа ра од којих је: 

а) прва цифра седам, 

б) дру га цифра пред ста вља озна ку енти те та, 

в) сље де ћих осам цифа ра се нижу пре ма редо сли је ду и
пове ћа ва ју за јед ну за сва ког новог субјек та који се реги -
стру је у Једин стве ни систем и 

г) посљед ња цифра је кон трол на цифра која се изра чу -
на ва коришће њем моду ла 11. 

Члан 36.

(1) При ли ком реги стра ци је стра ног држа вља ни на у
Једин стве ни систем, Поре ска упра ва је дужна да утвр ди да
је стра ном држа вља ни ну дозво љен рад у Репу бли ци.

(2) Чиње ни цу из ста ва 1. овог чла на Поре ска упра ва
утвр ђу је по слу жбе ној дужно сти. 

Члан 37.

(1) Добро вољ ни (инди ви ду ал ни) упла ти лац допри но са
реги стру је се у Једин стве ни систем под но ше њем При ја ве
за реги стра ци ју у Једин стве ни систем и на осно ву рје ше ња
Фон да за пен зиј ско и инва лид ско оси гу ра ње Репу бли ке
Срп ске (у даљем тек сту: Фонд), којим се утвр ђу је ста тус
лица у добро вољ ном оси гу ра њу.

(2) Уз при ја ву за упис у Једин стве ни систем, добро вољ -
ни упла ти лац допри но са под но си и рје ше ње из ста ва 1.
овог чла на.

(3) Добро вољ ни упла ти лац допри но са се сма тра оси гу -
ра ним од дана који је утвр ђен као дан почет ка оси гу ра ња у
рје ше њу Фон да. 

(4) Обра зац При ја ве/Про мје не/Одја ве инди ви ду ал не
упла те допри но са нала зи се у При ло гу овог пра вил ни ка и
чини његов састав ни дио.

Члан 38.

Обве зни ци допри но са који су у скла ду са зако ном којим
се уре ђу је област оба ве зног оси гу ра ња оси гу ра ни у одре ђе -
ним окол но сти ма реги стру ју се у Једин стве ном систе му на
осно ву при ја ве оба ве зе пла ћа ња допри но са, коју под но си
упла ти лац допри но са на Обра сцу При ја ве/Одја ве упла те
допри но са у одре ђе ним окол но сти ма, који се нала зи у При -
ло гу овог пра вил ни ка и чини његов састав ни дио.

Члан 39.

Инди ви ду ал ни обве зни ци допри но са, одно сно упла ти -
о ци допри но са, реги стру ју се у Једин стве ном систе му на
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осно ву при ја ве оба ве зе пла ћа ња допри но са на Обра сцу
При ја ве/Про мје не/Одја ве инди ви ду ал не упла те допри но -
са, који се нала зи у При ло гу овог пра вил ни ка.

IV - УПО ТРЕ БА ЈИБ-а И ПРО МЈЕ НА 
РЕГИ СТРО ВА НИХ ПОДА ТА КА 

Члан 40.

(1) Основ ни ЈИБ је једи ни број поре ског обве зни ка који
се кори сти за под но ше ње поре ских при ја ва и врше ње упла та
на рачу не јав них при хо да Репу бли ке за све поре зе који су у
над ле жно сти Поре ске упра ве, осим у слу ча ју послов них
једи ни ца осни ва ча из Феде ра ци је БиХ и Брч ко Дистрик та
БиХ, када се упо тре бља ва под број послов не једи ни це, која је
дефи ни са на као глав но мје сто посло ва ња у Репу бли ци.

(2) ЈИБ за нере зи ден те кори сти се искљу чи во ради еви -
ден ти ра ња у Реги стру Поре ске упра ве. 

Члан 41.

(1) Поре ски обве зни ци из чла на 4. овог пра вил ни ка
оба ве зни су да мје сно над ле жној под руч ној једи ни ци
Поре ске упра ве код које су се реги стро ва ли при ја ве сва ку
про мје ну пода та ка која је у вези са упи сом у Реги стар, а
које се упи су ју у реги стар дру гог над ле жног реги стар ског
орга на, као и измје ну пода та ка о лицу које води послов не
књи ге и бро ју сед мич них рад них часова. 

(2) У слу ча ју да обве зни ци из ста ва 1. овог чла на не
при ја ве про мје ну пода та ка наста лу упи сом про мје на у
реги стар дру гог над ле жног реги стар ског орга на, над ле жна
орга ни за ци о на једи ни ца Поре ске упра ве по слу жбе ној
дужно сти врши при ја ву про мје не попу ња ва њем обра сца у
скла ду са ста вом 5. овог чла на, када утвр ди да је до такве
про мје не дошло.

(3) Про мје ну сје ди шта или глав ног мје ста посло ва ња
поре ски обве зник врши у мје сно над ле жној под руч ној
једи ни ци Поре ске упра ве новог сје ди шта или глав ног мје -
ста посло ва ња. 

(4) У слу ча ју из ста ва 3. овог чла на под руч на једи ни ца
Поре ске упра ве из које се одја вљу је сје ди ште, одно сно
глав но мје сто посло ва ња, дужна је да доста ви сву доку -
мен та ци ју у вези са реги стра ци јом тог поре ског обве зни ка
у под руч ној једи ни ци Поре ске упра ве у којој је тај обве -
зник при ја вио сје ди ште, одно сно глав но мје сто посло ва ња.

(5) При ја ва про мје на о реги стра ци ји врши се путем
обра сца ППР-1, ППР-2 и ППР-3, зави сно од тога који тип
обра сца је коришћен при првој реги стра ци ји, у року од
осам дана од дана настан ка про мје не. 

(6) Када поре ски обве зник под не се при ја ву про мје не
пода та ка у реги стра ци ји из ста ва 1. овог чла на, са којом се
мије ња ју изглед и пода ци из потвр де о реги стра ци ји, дужан
је да уз доку мен та ци ју про пи са ну ста вом 5. овог чла на вра ти
прет ход но изда ту ори ги нал ну потвр ду о реги стра ци ји.

(7) Над ле жна под руч на једи ни ца Поре ске упра ве изда -
је потвр ду о реги стра ци ји са новим реги стро ва ним пода ци -
ма нај ка сни је у року од два дана од дана пре да је про пи са -
не доку мен та ци је.

(8) У поступ ку про мје не у реги стра ци ји из ста ва 2. овог
чла на над ле жна под руч на једи ни ца Поре ске упра ве не
изда је потвр ду о реги стра ци ји са новим пода ци ма све док
поре ски обве зник не под не се про пи са ни обра зац при ја ве
про мје не о реги стра ци ји са про пи са ном доку мен та ци јом у
скла ду са ста вом 1. овог чла на.

(9) Про мје не у Реги стру еви ден ти ра ју се на начин и по
поступ ку регу ли са ним акти ма о обра ди при ја ва за реги -
стра ци ју у Поре ској упра ви.

(10) Обра сци из ста ва 5. овог чла на нала зе се у При ло -
гу овог пра вил ни ка и чине његов састав ни дио.

Члан 42.

(1) Про мје на пода та ка у Једин стве ном систе му обу хва -
та про мје ну у лич ним пода ци ма обве зни ка допри но са и
про мје ну у рад но-прав ном ста ту су обве зни ка допри но са.

(2) Про мје ну пода та ка у Једин стве ном систе му врши
Поре ска упра ва на осно ву захтје ва упла ти о ца допри но са и
по слу жбе ној дужно сти.

(3) Захтјев за про мје ну пода та ка упла ти лац допри но са
под но си на про пи са ном обра сцу који се нала зи у При ло гу
овог пра вил ни ка у року од пет рад них дана од дана настан -
ка про мје не.

(4) Про мје ну пода та ка по слу жбе ној дужно сти врши
Поре ска упра ва на осно ву доку ме на та који слу же као прав -
ни основ за про мје ну.

V - ОДЈА ВА ПОРЕ СКИХ ОБВЕ ЗНИ КА И ОДЈА ВА
ОБВЕ ЗНИ КА ДОПРИ НО СА

Члан 43.

(1) Поре ски обве зник који пре ста је са оба вља њем дје -
лат но сти дужан је да мје сно над ле жној орга ни за ци о ној
једи ни ци Поре ске упра ве у року од осам дана од дана бри -
са ња из реги стра под не се писме ни захтјев за одја ву ЈИБ-а,
уз који је оба ве зан да доста ви сље де ћу доку мен та ци ју:

а) рје ше ње о бри са њу из суд ског реги стра за прав на лица, 

б) рје ше ње над ле жног општин ског орга на о пре стан ку
оба вља ња дје лат но сти за пред у зет ни ке и

в) ори ги нал потвр де о реги стра ци ји.

(2) Ако поре ски обве зник при ли ком одја ве нема потвр -
ду о реги стра ци ји, уз захтјев при ла же и доказ о обја ви
потвр де као нева же ћег доку мен та у “Слу жбе ном гла сни ку
Репу бли ке Срп ске”.

(3) Послов на пред став ни штва, дипло мат ска пред став ни -
штва, међу на род не орга ни за ци је, стра на прав на лица и дру -
ге орга ни за ци је по пре стан ку рада на под руч ју Репу бли ке
Срп ске дужни су да мје сно над ле жној орга ни за ци о ној једи -
ни ци Поре ске упра ве под не су писме ни захтјев за одја ву
ЈИБ-а, у року од осам дана од дана бри са ња из реги стра код
над ле жног орга на, уз који су оба ве зни да под не су акт о
испи су из реги стра и ори ги нал потвр де о реги стра ци ји.

(4) Послов не једи ни це из Феде ра ци је БиХ и Брч ко
Дистрик та БиХ по пре стан ку рада на тери то ри ји Репу бли -
ке под но се доку мен та ци ју из ста ва 1. овог чла на на начин
како је то про пи са но чла ном 14. овог пра вил ни ка. 

Члан 44.

(1) Поре ска упра ва по слу жбе ној дужно сти покре ће
посту пак одја ве ЈИБ-а за:

а) стран це по исте ку рока из потвр де о реги стра ци ји,

б) прав на лица или дру ге орга ни за ци је и физич ка лица
реги стро ва на по слу жбе ној дужно сти по пре стан ку оба ве -
зе по осно ву јав них при хо да, одно сно под но ше њем захтје -
ва за реги стра ци ју од поре ског обве зни ка,

в) прав на лица и пред у зет ни ке који у про пи са ном року
не под не су захтјев за одја ву, а који ма је над ле жни орган
рје ше њем одре дио бри са ње из реги стра над ле жног орга на
(за прав на лица), одно сно донио рје ше ње о пре стан ку оба -
вља ња дје лат но сти (за пред у зет ни ке), 

г) пре ми ну ла физич ка лица на осно ву пре у зе тог пода тка
од над ле жног орга на који води еви ден ци ју о физич ким лици -
ма, ако пре ми ну ли није имао неиз ми ре них поре ских оба ве за,
одно сно након окон ча ња оста вин ског поступ ка, ако је пре -
ми ну ли имао неиз ми ре них поре ских оба ве за и 

д) погре шно реги стро ва на, при чему се у слу ча ју евен -
ту ал но посто је ћих поре ских оба ве за и упла та књи же них на
то лице, те оба ве зе и упла те прет ход но прек њи же на јед но
или више реги стро ва них лица који ма при па да ју или ако им
се при пад ност тре нут но не може утвр ди ти на намјен ски
ЈИБ из чла на 29. овог пра вил ни ка.

(2) Под но си о ци ма захтје ва за одја ву ЈИБ-а под руч на
једи ни ца Поре ске упра ве изда је потвр ду о одја ви реги стра -
ци је на Обрасцу ПО - Потвр да о одја ви, који се нала зи у
При ло гу овог пра вил ни ка. 
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(3) При ли ком одја ве основ ног ЈИБ-а поре ски обве зник је
дужан да одја ви под бро је ве свих орга ни за ци о них једи ни ца.

Члан 45.

(1) У поступ ку одја ве поре ског обве зни ка, Поре ска
упра ва у поре ској кон тро ли про вје ра ва ста ње оба ве за иска -
за но на поре ској кар ти ци поре ског обве зни ка, те врши кон -
тро лу зако ни то сти обра чу на ва ња, при ја вљи ва ња и пла ћа -
ња поре ских оба ве за.

(2) Поре ска кон тро ла пред у зи ма се по хит ном поступ -
ку, одно сно у року од десет дана од дана под но ше ња
захтје ва за одја ву из чл. 43. и 44. овог пра вил ни ка.

(3) Поре ска упра ва изда је потвр ду о одја ви поре ског
обве зни ка након што утвр ди да тај поре ски обве зник нема
неиз ми ре них поре ских оба ве за.

Члан 46.

(1) Дирек тор Поре ске упра ве доно си рје ше ње о оду зи -
ма њу ЈИБ-а, ако се утвр ди да:

а) пода ци који су дати при ли ком реги стра ци је нису тач -
ни и

б) поре ски обве зник - нере зи дент који има отво ре не
нере зи дент не рачу не код послов них бана ка кори сти у свр -
ху избје га ва ња пла ћа ња поре за или у неке дру ге неле гал не
свр хе. 

(2) Рје ше ње из ста ва 1. овог чла на дирек тор доно си
након пред у зи ма ња свих рад њи нео п ход них за напла ту
поре ских оба ве за тог поре ског обве зни ка.

(3) Рје ше ње из ста ва 4. овог чла на Поре ска упра ва
доста вља поре ском обве зни ку. 

(4) Про тив рје ше ња о оду зи ма њу ЈИБ-a поре ски обве -
зник има пра во жал бе у скла ду са Зако ном.

(5) У слу ча ју оду зи ма ња основ ног ЈИБ-а исто вре ме но
се оду зи ма ју под бро је ви свих орга ни за ци о них једи ни ца
поре ског обве зни ка. 

(6) Поре ска упра ва по конач но сти рје ше ња о оду зи ма њу
ЈИБ-а без одга ђа ња доста вља оба вје ште ње орга ну који је
поре ском обве зни ку издао рје ше ње за оба вља ње дје лат но -
сти, бан ка ма и Репу блич кој упра ви за инспек циј ске посло ве. 

Члан 47.

Поре ска упра ва врши обја вљи ва ње одја вље них и оду зе -
тих ЈИБ-ова, као и нева же ћих потвр да о реги стра ци ји сва ких
60 дана у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Члан 48.

(1) Одја вљен ЈИБ оста је еви ден ти ран у Реги стру и
поно во се додје љу је истом поре ском обве зни ку по под но -
ше њу при ја ве за реги стра ци ју при чему над ле жна под руч -
на једи ни ца Поре ске упра ве изда је нову потвр ду о реги -
стра ци ји са истим ЈИБ-ом, под новим бро јем и дату мом на
дан изда ва ња потвр де.

(2) Изу зет но од ста ва 1. овог чла на, јед ном одја вљен
ЈИБ се не додје љу је у сље де ћим слу ча је ви ма:

а) када пред у зет ник под не се при ја ву за реги стра ци ју
дје лат но сти која није иста у одно су на прет ход но оба вља -
ну дје лат ност за коју је одја вљен ЈИБ у Реги стру и

б) одја вљен ЈИБ прав ног лица у поступ ку реор га ни за -
ци је (спа ја ња, при па ја ња и подје ле) не додје љу је се при ли -
ком под но ше ња нове при ја ве за реги стра ци ју. 

Члан 49.

(1) На писме ни захтјев поре ског обве зни ка над ле жна
орга ни за ци о на једи ни ца Поре ске упра ве изда је дупли кат
потвр де о реги стра ци ји, на коме се назна ча ва да се ради о
дупли ка ту. 

(2) Дупли кат потвр де о реги стра ци ји изда је се ако
поре ски обве зник доста ви доказ да је у “Слу жбе ном гла -
сни ку Репу бли ке Срп ске” објављен неста нак ори ги на ла
потвр де о реги стра ци ји. 

Члан 50.

(1) Одја ву обве зни ка допри но са под но си упла ти лац
допри но са када буду испу ње ни усло ви за одја ву про пи са -
ни зако ном и овим пра вил ни ком.

(2) Одја ва обве зни ка допри но са врши се на осно ву обра -
сца одја ве који се доста вља мје сно над ле жној под руч ној
једи ни ци Поре ске упра ве у року од осам дана од дана
настан ка прав ног осно ва за одја ву.

(3) Уз Обра зац одја ве који се нала зи у При ло гу овог
пра вил ни ка доста вља ју се и:

а) копи ја лич не кар те са обје стра не,

б) копи ја пасо ша обве зни ка допри но са стра ног држа -
вља ни на или копи ја лич не кар те и 

в) доказ о пре стан ку рада или изја ва обве зни ка допри -
но са о пре стан ку рада.

(4) Одја ву обве зни ка допри но са пот пи су је пред у зет ник
који је као поре ски обве зник упи сан у одго ва ра ју ћи реги -
стар над ле жног орга на и реги стар Поре ске упра ве, одно -
сно лице које је упи са но у одго ва ра ју ћи реги стар над ле -
жног орга на и реги стар Поре ске упра ве као закон ски
заступ ник прав ног лица.

(5) Изу зет но од одред бе ста ва 4. овог чла на одја ву
обве зни ка допри но са може пот пи са ти и лице које је од
закон ског заступ ни ка овлашће но за пот пи си ва ње одја ве
обве зни ка допри но са.

(6) У слу ча ју из ста ва 5. овог чла на овлашће но лице
дужно је да уз обра зац одја ве и доку мен та из ста ва 3. овог
чла на под не се и доказ о овлашће њу за пот пи си ва ње одја ве
обве зни ка допри но са.

Члан 51.

(1) Изу зет но од чла на 50. овог зако на, Поре ска упра ва
одби ја одја ву обве зни ка допри но са по захтје ву упла ти о ца
допри но са у слу ча ју када утвр ди да упла ти лац допри но са
није за тог обве зни ка допри но са изми рио допри но се у ције -
ло сти.

(2) Поре ска упра ва спро во ди посту пак про вје ре упла -
ти о ца допри но са по под не се ном захтје ву за одја ву обве -
зни ка допри но са, одно сно утвр ђу је да ли је тај упла ти лац
допри но са упла тио све допри но се за обве зни ка за којег је
под нио захтјев за одја ву.

(3) У слу ча ју када Поре ска упра ва утвр ди да је за обве -
зни ка допри но са за којег је под не сен захтјев за одја ву пла -
ћен уку пан износ допри но са, Поре ска упра ва одо бра ва
одја ву тог обве зни ка допри но са.

(4) У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на обве зник допри но -
са може под ни је ти захтјев за одја ву у скла ду са чла ном 53.
овог пра вил ни ка.

Члан 52.

(1) У слу ча ју пре стан ка оба вља на дје лат но сти, упла ти -
лац допри но са је дужан да у року од осам дана од дана
одја ве дје лат но сти мје сно над ле жној под руч ној једи ни ци
Поре ске упра ве под не се обра зац одја ве за обве зни ка
допри но са.

(2) У слу ча ју пре стан ка рад ног одно са обве зни ка допри -
но са, упла ти лац допри но са дужан је да у року од осам дана
од дана пре стан ка рада мје сно над ле жној под руч ној једи ни -
ци Поре ске упра ве под не се обра зац одја ве за обве зни ка
допри но са.

Члан 53.

(1) Поре ска упра ва одја вљу је обве зни ка допри но са по
слу жбе ној дужно сти или на његов захтјев и у сље де ћим
слу ча је ви ма:

а) када је упла ти лац допри но са пре стао са посло ва њем
на осно ву рје ше ња над ле жног орга на, а није под нио при ја -
ву о одја вљи ва њу,
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б) када упла ти лац допри но са није одја вио обве зни ке
допри но са, а одја вио је пре ста нак посло ва ња и 

в) на лич ни захтјев обве зни ка допри но са када за то има
оправ дан прав ни инте рес који је у скла ду са зако ном.

(2) Обра зац Захтје ва за одја ву обве зни ка допри но са у
слу ча је ви ма из ста ва 1. овог чла на нала зи се у При ло гу
овог пра вил ни ка и чини његов састав ни дио. 

Члан 54.

(1) Посту пак одја ве у слу ча је ви ма из чла на 52. и чла на
53. став 1. тач ка в) овог пра вил ни ка покре ће се под но ше -
њем захтје ва Поре ској упра ви, уз који се доста вља ју сље -
де ћа доку мен та:

а) копи ја лич не кар те са обје стра не,

б) копи ја пасо ша обве зни ка допри но са стра ног држа -
вља ни на или копи ја лич не кар те и 

в) доказ о пре стан ку рада или изја ва обве зни ка допри -
но са о пре стан ку рада.

(2) O захтје ву из ста ва 1. овог чла на одлу чу је Поре ска
упра ва у скла ду са про пи си ма који ма се уре ђу је управ ни
посту пак.

Члан 56.

(1) Инди ви ду ал ни упла ти лац допри но са одја вљу је се
из Једин стве ног систе ма.

(2) Уз Обра зац Одја ве који се нала зи у При ло гу овог
пра вил ни ка, добро вољ ни упла ти лац допри но са Поре ској
упра ви доста вља сље де ћа доку мен та:

а) копи ју лич не кар те са обје стра не и 

б) рје ше ње Фон да.

Члан 57.

(1) У слу ча ју да добро вољ ни упла ти лац допри но са
пре ста не упла ћи ва ти допри но се, Поре ска упра ва након
три неиз вр ше не уза стоп не упла те шаље добро вољ ном
упла ти о цу допри но са оба вје ште ње о непла ћа њу допри но -
са првог рад ног дана након исте ка рока за пла ћа ње
посљед ње од три неиз вр ше не упла те допри но са.

(2) Ако добро вољ ни упла ти лац допри но са не наста ви
да врши упла те допри но са у року од 14 дана од дана изда -
ва ња оба вје ште ња, Поре ска упра ва оба вје шта ва Фонд о
чиње ни ци непла ћа ња допри но са. 

Члан 58.

Фонд је дужан да у року од осам дана од дана пре стан ка
испла те пен зи је под не се обра зац одја ве за сва ког пен зи о не ра
који се одја вљу је. 

Члан 59.

Завод за запо шља ва ње Репу бли ке дужан је да у року од
осам дана од дана одја ве под не се обра зац одја ве зa сва ко
лицe које је пре ста ло да се води на еви ден ци ји неза по сле -
них лица. 

Члан 60.

Над ле жни цен тар за соци јал ни рад дужан је да у року
од пет рад них дана од дана доно ше ња рје ше ња тог цен тра
за соци јал ни рад којим пре ста је пра во на помоћ под не се
обра зац одја ве за сва ко лице за које је тај цен тар за соци -
јал ни рад упла ти лац допри но са по том осно ву.

Члан 61.

(1) У слу ча ју смр ти обве зни ка допри но са трај но се
уки да актив ни ста тус тог обве зни ка допри но са у Једин -
стве ном систе му. 

(2) Када се трај но уки не ста тус обве зни ка допри но са у
Једин стве ном систе му, ЛИБ тог обве зни ка се не додје љу је
дру гом обве зни ку допри но са.

Члан 62.

(1) Поре ска упра ва при ку пља подат ке за Једин стве ни
систем путем при ја ва које су састав ни дио овог пра вил ни -
ка, те путем мје сеч не поре ске при ја ве на Обра сцу 1002
(која чини састав ни дио Пра вил ни ка о при мје ни Зако на о
поре зу на дохо дак), које Поре ској упра ви доста вља ју упла -
ти о ци допри но са.

(2) Поре ска упра ва подат ке при ку пље не кроз мје сеч не
поре ске при ја ве на Обрасцу 1002 збир но при ка зу је за сва ког
обве зни ка допри но са и јед ном годи шње доста вља Фон ду. 

Члан 63.

Пода ци из Једин стве ног систе ма који се тичу ста ту са
поје ди ног обве зни ка допри но са доступ ни су том обве зни -
ку допри но са, који их може доби ти у писа ној фор ми од
Поре ске упра ве на осно ву под не се ног захтје ва за доби ја ње
пода та ка и инфор ма ци ја из Једин стве ног систе ма. 

Члан 64.

(1) Поре ска упра ва изда је и доста вља путем поште, на
адре су сва ком обве зни ку допри но са поје ди нач но, Годи шње
увје ре ње из Једин стве ног систе ма о упла ће ним допри но си ма
до 30. јуна теку ће годи не за прет ход ну годи ну.

(2) Обра зац Годи шњег увје ре ња о упла ће ним допри но -
си ма нала зи се у При ло гу овог пра вил ни ка и чини његов
састав ни дио.

(3) Обве зник допри но са може у сва ком тре нут ку затра -
жи ти Годи шње увје ре ње о упла ће ним допри но си ма из
Једин стве ног систе ма и у том слу ча ју Поре ска упра ва изда -
је увје ре ње одмах или у року од пет дана од дана при је ма
захтје ва за изда ва ње Годи шњег увје ре ња о упла ће ним
допри но си ма.

Члан 65.

(1) Ако по при је му увје ре ња из чла на 64. овог пра вил -
ни ка обве зник допри но са при ми је ти да су пода ци о упла -
ће ним допри но си ма нетач ни или да упла ће ни износ не
одго ва ра оба ве зи упла те допри но са, доста вља Поре ској
упра ви Захтјев за про мје ну пода та ка о допри но си ма у
Годи шњем увје ре њу.

(2) Обра зац Захтје ва за про мје ну пода та ка о допри но -
си ма у Годи шњем увје ре њу нала зи се у При ло гу овог пра -
вил ни ка и чини његов састав ни дио. 

(3) О захтје ву из ста ва 1. овог чла на Поре ска упра ва
одлу чу је у скла ду са про пи си ма који ма се регу ли ше управ -
ни посту пак.

VI - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗАВР ШНЕ ОДРЕД БЕ

Члан 66.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста ју да важе
Пра вил ник о реги стра ци ји и иден ти фи ка ци ји поре ских
обве зни ка (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број
25/10) и Пра вил ник о реги стра ци ји у Једин стве ни систем
реги стра ци је, кон тро ле и напла те допри но са у Репу бли ци
Срп ској (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр.
110/09 и 78/10).

Члан 67.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог дана од дана обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 06.05/020-2538/12 
26. децем бра 2012. годи не Министар,
Бања Лука Др Зоран Тегел ти ја, с.р.
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Цен трал ни реги стар хар ти ја од ври јед но сти

На осно ву чла на 191, чла на 198. тач ка з) и чла на 201.
став 1. Зако на о тржи шту хар ти ја од ври јед но сти (Слу жбе -
ни гла сник Репу бли ке Срп ске, бр. 92/06, 34/09 и 30/12),
чла на 304. став 1. тач ка ј) Зако на о при вред ним дру штви ма
(Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске, бр. 127/08, 58/09 и
100/11) и чла на 35. став 1. тач ка 15. Ста ту та Цен трал ног
реги стра хар ти ја од ври јед но сти а.д. Бања Лука (Слу жбе ни
гла сник Репу бли ке Срп ске, бр. 71/11, 93/11 и 81/12, а у вези
с чл. 4, 5, 26. и 58. Пра вил ни ка о оба вља њу касто ди посло -
ва (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 37/10, 60/12
и 97/12), Управ ни одбор Цен трал ног реги стра хар ти ја од
ври јед но сти а.д. Бања Лука, на сјед ни ци, одр жа ној 7. де-
цембра 2012. годи не,  д о н и о  ј е

ОД Л У  К У

О ИЗМЈЕ НА МА И ДОПУ НА МА ПРА ВИ ЛА ПОСЛО ВА ЊА

ДЕПО ЗИ ТА РА ИНВЕ СТИ ЦИ О НИХ ФОН ДО ВА

Члан 1. 

У чла ну 16. Пра ви ла посло ва ња депо зи та ра инве сти ци -
о них фон до ва (Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске, број
92/10, у даљем тек сту: Пра ви ла посло ва ња) посли је рије чи
“днев ни” дода је се зарез, ријеч “и” бри ше се, а посли је
рије чи “мје сеч ни” дода ју се рије чи “и тро мје сеч ни”.

Члан 2.

Члан 17. Пра ви ла посло ва ња мије ња се и гла си: 

“Депо зи тар сва ко днев но извје шта ва Дру штво о про мје -
на ма на рачу ни ма нов ча них сред ста ва и хар ти ја од ври јед -
но сти фон да.

Депо зи тар мје сеч но, нај ка сни је пет дана од посљед њег
дана у мје се цу за који се извје штај под но си, извје шта ва
Дру штво, над зор ни одбор фон да и Коми си ју о:

а) хар ти ја ма од ври јед но сти и дру гој имо ви ни фон да,
што укљу чу је број и ври јед ност хар ти ја од ври јед но сти с
назна ком како је ври јед ност утвр ђе на,

б) укуп ној ври јед но сти имо ви не фон да, нето ври јед но -
сти имо ви не фон да, нето ври јед но сти имо ви не по акци ји,
одно сно по удје лу фон да,

в) обра чу на тим и пла ће ним накна да ма тро шко ва осни -
ва ња и посло ва ња у виси ни посеб них сред ста ва и про ви зи -
је за упра вља ње.

Депо зи тар тро мје сеч но, нај ка сни је седам дана од
посљед њег дана у пери о ду за који се извје штај под но си,
извје шта ва Дру штво, над зор ни одбор фон да и Коми си ју о:

а) напла ће ним диви ден да ма, кама та ма и дру гим при хо -
ди ма фон да,

б) хар ти ја ма од ври јед но сти из порт фе ља фон да које су
доспјeле и под не се не на напла ту,

в) обра чу на тим и испла ће ним тро шко ви ма и накна да -
ма, у скла ду са чл. 65. и 66. Зако на, одно сно у скла ду са чл.
94. и 95. Зако на.”

Члан 3.

(1) На ову одлу ку сагла сност даје Коми си ја. 

(2) По доби ја њу сагла сно сти из ста ва 1. овог чла на, ова
одлу ка ће се обја ви ти у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке
Срп ске”.

Члан 4.

Ова одлу ка сту па на сна гу осмог дана од дана обја вљи -
ва ња у Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске.
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