
Предмет: Позив  пореским обвезницима да ажурирају податке о лицу које води пословне  

                 књиге у Регистру пореских обвезника 

 

У оквиру имплементације Интегрисаног информационог система (ИИС) у току су 

активности на омогућавању електронског подношења пореских пријава које су 

имплементиране у ИИС (пореске пријаве за посебну републичку таксу, комуналну таксу, 

боравишну таксу и порез на добит), а лица која су овлашћена за подношење пореских 

пријава и којима је издат цертификат за електронски потпис постаће екстерни корисници 

ИИС, након што им се додијеле корисничка права од стране Пореске управе Републике 

Српске. 

Ради додјеле корисничких права лицима којима је додјељен електронски цертификат, 

односно подношење пореских пријава електронским путем у случају када књиговодствене 

и друге агенције подносе пореске пријаве за пореске обвезнике, неопходно је да је у ИИС, 

односно у Регистру пореских обвезника (РПО) ажуран податак о лицу које води пословне 

књиге. 

Уколико у РПО није ажуран податак о лицу које води пословне књиге, тада 

књиговодствена агенција или друго лице неће имати могућност да подноси пореске пријаве 

које су имплементиране у ИИС (пореске пријаве за посебну републичку таксу, комуналну 

таксу, боравишну таксу, порез на добит и остале пореске пријаве за које се омогући 

електронско подношење. 

Будући да према подацима који Пореска управа  води у РПО те података о издатим 

цертификатима за електронски потпис, постоји значајан број пореских обвезника који 

немају ажуран податак о лицу које води пословне књиге, то је неопходно да порески 

обвезници који у РПО немају уписан ажуран  податак о лицу које води пословне књиге, 

поднесу Образац ППР-1-Пријава промјена о регистрацији/евидентирању правног лица 

(правна лица), а предузетници Образац ППР-2-Пријава промјена о 

регистрацији/евидентирању предузетника. 

Ажуран податак о лицу  које води пословне књиге уписује се  у тачки V oбрасцa ППР-

1, односно ППР-2, који су порески обвезници дужни поднијети мјесно надлежној подручној 

јединици Пореске управе Републике Српске најкасније до 22.01.2019. године.  

Позив се упућује пореским обвезницима које можете пронаћи кликом овдје. 

Податак о томе да ли се налазите на списку можете провјерити према упутству. 

Ако се провјером утврди да се налазите  на списку, обавезни сте  поступити у складу 

са овим позивом.  

 

 

 

 

http://www.poreskaupravars.org/Documents/Aktuelno/Pregled poreskih obveznika kojim treba azurirati podatak o knjigovodji u RPO-za web - 04.02.2019.xlsx
http://www.poreskaupravars.org/Documents/Aktuelno/Uputstvo%20za%20pretragu%20podataka%20o%20poreskim%20obveznicima.pdf

