ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ЦЕРТИФИКАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ
ПОТПИС

1. Која лица су обавезна бити корисници услуге Цертификационог тијела Пореске
управе?
Сви порески обвезници (правна лица, пословне јединице из ФБиХ или Брчко Дистрикта,
предузетници и физичка лица), који имају обавезу подношења Мјесечне пријаве пореза по
одбитку, Образац 1002, по било ком основу, односно сви исплатиоци дохотка на који се
обрачунава и плаћа порез по одбитку и припадајући доприноси, као и лица која су носиоци
социјалног осигурања (добровољни осигураници, власници комерцијалних и
некомерцијалних пољопривредних газдинстава).
2. Шта је потребно да би порески обвезник, правно лице или предузетник, добио
електронски цертификат?
Потребно је да порески обвезник закључи уговор о пружању услуга цертификације и да
за лица која потписују пореску пријаву достави сагласност за издавање електронског
цертификата уколико Образац 1002 подноси сам за себе, а уколико за пореског обвезника
тај образац подноси друго лице (правно лице или предузетник), у том случају порески
обвезник подноси само сагласност за давање овлаштења другом лицу, с тим да је то лице
постало корисник услуга Цертфикационог тијела Пореске управе, да је регистровано за
вођење пословних књига и да је са тим лицем порески обвезник закључио уговор о пружању
књиговодствених услуга.
3. Да ли порески обвезник (правно лице или предузетник) подноси и захтјев за
издавање електронског цертификата?
Не, захтјев увијек подноси физичко лице коме је порески обвезник дао сагласност за
издавање електронског цертификата. Порески обвезник може. приликом предаје уговора и
сагласности, предати Пореској управи и захтјев за издавање електронског цертификата којег
је потписало лице којем се даје сагласност.
4.Да ли се за издавање електронског цертификата за електронски потпис плаћа
накнада?
Не плаћа се накнада, издавање електронског цертификата за електронски потпис је
бесплатно.
5. Ком физичком лицу се може дати сагласност за издавање електронског
цертификата?
Сагласност за издавање електронског цертификата може се дати физичком лицу које
је запослено код пореског обвезника (правног лица, пословне јединице и предузетника) по
основу уговора о раду на неодређено или одређено вријеме, са пуним или непуним радним
временом, затим лицу које је код пореског обвезника ангажовано по основу уговора о
допунском раду, уговора о дјелу и уговора о привременим и повременим пословима као и
лицу које врши послове директора пореског обвезника без заснивања радног односа и
другим лицима која су овлаштена за заступање правног лица, лицу које обавља
предузетничку дјелатност у виду основног, додатног или допунског занимања и физичком
лицу (које не обаља регистровану дјелатност) које само за себе подноси Образац 1002.

6. Шта је потребно пословној јединици правног лица из Федерације БиХ или
Брчко Дистрикта која дјелатност обавља у Републици Српској да закључи уговор о
пружању услуга цертификације?
За закључење уговора о пружању услуга цертификације потребно је да пословна
јединица достави пуномоћ за закључивање уговора о пружању услуга цертификације од свог
оснивача, правног лица из Федерације БиХ или Брчко Дистрикта или да докаже да је актом
оснивача овлаштена за закључење уговора.
7. Може ли пословна јединица која је означена као главно мјесто пословања
закључити уговор о пружању услуга цертификације за остале пословне јединице?
Може, уколико остале пословне јединице дају сагласност за давање овлашћења свом
главном мјесту пословања, односно свака пословна јединица појединачно даје овлаштење
главном мјесту пословања.
8. Да ли може правно лице из Федерације или Брчко Дистрикта као оснивач
пословних јединица регистрованих у Републици Српској да потпише уговор о
пружању услуга цертификације за те своје пословне јединице?
Може, под условом да правном лицу (оснивачу - сједишту), његове пословне
јединице дају сагласност за давање овлашћења на основу којих то правно лице закључује
уговор о пружању услуга цертификације и доставља сагласност за издавање електронског
цертификата за физичко лице запослено код оснивача.
9. Ако правно лице из Федерације БиХ или Брчко Дистрикта као оснивач
пословних јединица у РС закључи уговор о пружању услуга цертификације, да ли у
том случају то правно лице може дати сагласност за издавање електронског
цертификата лицу запосленом у пословној јединици у Републици Српској?
Не може, правно лице може дати сагласност за издавање електронског цертификата
само лицу запосленом у том правном лицу.
10. Да ли порески обвезник регистрован у једној општини може дати сагласност
за давање овлашћења књиговодственој агенцији регистрованој у другој општини?
Може било којој књиговодственој агенцији регистрованој на територији Републике
Српске, с тим да се та сагласност доставља Подручној јединици Пореске управе гдје је
регистрована књиговодствена агенција.
11. Да ли подручни фудбалски савези могу од 01.01.2017. године за своје чланове
(фудбалске клубове) подносити Образац 1002 ?
Могу, уколико је општим актом савеза прописано да књиговодствене, финансијске и
друге услуге у вези са пословним књигама врши савез за своје чланове, односно клубове. У
овом случају фудбалски клубови дају сагласност за давање овлашћења подручном
фудбалском савезу.
12. Колико цертификата може имати физичко лице (Запослено, власник
предузетничке радње и слично)?
Физичко лице може имати онолико цертификата колико има сагласности за издавање
цертификата за електронски потпис, с тим да сваки појединачни цертификат за електронски
потпис може користити само за подношење Обрасца 1002 за пореског обвезника од кога је
добило сагласност за издавање цертификата за електронски потпис.

13. Да ли су ловачка, риболовачка и друга удружења у обавези да изврше
цетрификацију будући да немају запослених радника?
Ако напријед наведена удружења врше исплату дохотка на који се обрачунава и
плаћа порез по одбитку и припадајући доприноси у обавези су да од 01.01.2017. године
подносе Образац -1002 искључиво у електронском облику потписану електронским
потписом. Из обавезе подношења Образца 1002 проистиче и обавеза закључења уговора о
пружању сулуга цертификације са Пореском управом односно обавеза давања сагласност за
давање овлашћења другом лицу (правном лицу или презтенику) које је регистровано за
вођење пословних књига.
14. Колико дуго важи цертификат за електронски потпис?
Цертификат за електронски потпис важи 5 година или до његовог опозива услед
престанка радног односа, раскида уговора о вођењу пословних књига и слично.
15. Хоће ли Пореска управа продужити рок цертификације, односно да ли ће се
моћи извршити цертификација послије 01.01.2017. године и какве су посљедице за оне
који не изврше цертификацију?
Пореска управа ће издавати електронске цертификате и након 01.01.2017. године али
рок за обавезно подношење Образца 1002 електронским путем неће се продужавати.
Пореским обвезницима који до 31.12.2016. године не постану корисници услуга
цертификације односно који не овласте лице којем је већ издат електронски цертификат да
у њихово име подноси образац 1002 биће онемогућено подношење Обрасца 1002, у
папирном облику или овјером основног листа пријаве. Образац 1002 поднесен у папирном
облику биће одбачен. За неподношење Образца 1002 на начин прописан Законом о
пореском поступку Републике Српске и Правилником о условима и начину подношења
пореских пријава, односно у електронском облику потписан електронским потписом,
прописана је новчана казна за правна лица у износу од 1.000КМ до 3000КМ а за одговорна
лица у правном лицу и за физичка лица у износу од 500КМ до1.500КМ.
16. Да ли општина као оснивач може за буџетске кориснике ( дјечији вртић,
библиотека и сл.) подносити Образац 1002?
Општина као оснивач може за буџетске кориснике подносити Образац 1002 с тим да
сваки појединачни буџетски корисник достави сагласност за давање овлаштења општини да
она у његово име може подносити Образац 1002.
17. Који основ осигурања у Јединственом систему за регистрацију, контролу и
наплату доприноса физичко лице мора имати да би остварило право на цертификат за
електронски потис?
01 - Радни однос
02 - Изабрана или именована дужност
06 - Самостални предузетник
27- Лице које у складу са прописима из области радних односа обавља привремене или
повремене послове
39 - Радни однос са здраственим осигурањем у ФБиХ/Брчко Дистрикт
45 - Носилац комерцијалног пољопривреног газдинаства
48 - Уговор о допунском раду (са бројем часова ангажовања) и уговор о дјелу
49 - Члан органа управљања или органа надзора

18. Ко може подносити Образац 1002 за правна лица и предузетнике који имају
сједиште, (основни ЈИБ) ван територије Републике Српске и пословне јединице
правних лица из Републике Српске у ФБиХ и Брчко Дистрикту?
Може подносити сам порески обвезник, или друго правно лице или предузетник,
којем је порески обвезник дао сагласност за давање овлаштења које је корисник услуга
цертификације са сједиштем у Републици Српској, односно у ФБиХ и Брчко Дистрикту.
19.Уколико оснивач пословне јединице из ФБиХ и Брчко Дистрикта, за
Пословну јединицу у Републици Српској подноси Образац 1002, да ли оснивач треба
бити регистрован за вођење пословних књига?
Када оснивач пословне јединице из ФБиХ и Брчко Дистрикта за пословну јединицу
у Републици Српској подноси Образац 1002 не провјерава се да ли је оснивач регистрован
за вођење пословних књига јер се ради о истом правном лицу. Провјера напријед наведеног
услова врши се само у оним случајевима када за пореског обвезника друго лице на основу
овлаштења подноси Образац 1002.
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