
 

21. 
ПРЕПОРУКА Прописивање да за субјекте којима се ПИБ додељује преко Агенције за привредне 

регистре Пореска управа издаје потврду о додељеном ПИБ-у преко Агенције 

регулаторно тело 

(надлежно за 

спровођење) 

1. Министарство финансија 

2. Министарство економије и регионалног развоја 

пропис који треба 

изменити 

Правилник о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и 

другим субјектима за чију је регистрацију надлежна агенција за привредне регистре ("Сл. 

гласник РС", бр. 32/2009) 

начин спровођења Усвајање Правилника о изменама Правилника о додели пореског идентификационог броја 

правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна 

агенција за привредне регистре ("Сл. гласник РС", бр. 32/2009), којим ће се прописати да за 

субјекте којима се ПИБ додељује преко Агенције за привредне регистре Пореска управа не 

издаје посебно потврду о додељеном ПИБ-у. 

рок за спровођење  01.02.2010. године 

нацрт прописа чије 

усвајање треба да 

предложи регулаторно 

тело 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ДОДЕЛИ 

ПОРЕСКОГ ИДЕНТИФИКАЦИОНОГ БРОЈА ПРАВНИМ ЛИЦИМА, 

ПРЕДУЗЕТНИЦИМА И ДРУГИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ЧИЈУ ЈЕ РЕГИСТРАЦИЈУ 

НАДЛЕЖНА АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ 

Члан 1. 

          У Правилнику о додели пореског идентификационог броја правним лицима, 

предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна агенција за привредне 

регистре ("Сл. гласник РС", бр. 32/2009)у члану 3 став 1., после речи: „тако одређени ПИБ“, 

додају се речи: „и потврду о додели ПИБ-а“. 

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“ 

 

Подносилац 

иницијативе  

Анонимни подносилац 

 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

КРАТАК ОПИС ПРОБЛЕМА 

Порески обвезници приликом оснивања подносе Агенцији за привредне регистре регистрациону пријаву оснивања на 

основу које добијају Решење о регистрацији на којем се налази и порески идентификациони број. У пракси, обвезници 

по добијајњу наведеног решења (које садржи ПИБ) морају ипак да одлазе у надлежну јединицу филијале Пореске управе 

по позиву да преузму и Потврду о ПИБ-у, иако им је ПИБ већ додељен у оквиру Решења о оснивању Агенције за 

привредне регистре. Оваквом регулативом ствара се конфузија и правна несигурност у смислу да порески обвезници 

добијају две потврде исте правне снаге. Поред правне несигурности оваква регулатива за пореске обвезнике представља 

непотребан трошак времена и радне снаге. 

 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ – УШТЕДЕ 

Измена прописа ће допринети правној сигурности привредних субјеката, биће отклоњена нелогичност двоструког 

добијања ПИБ-а а самим тим привредни субјекти неће морати да губе радно време за одлазак у Пореску управу ради 

преузимања Потврде о ПИБ-у који је већ садржан у Решењу о регистрацији Агенције за привредне субјекте. 

 

Процена је Јединице за спровођење СРП да би привреда на годишњем нивоу, услед укидања ове непотребне 

административне процедуре могла да уштеди 10 милиона динара. 

 

административна процедура преузимања Потврде о 

додели ПИБ-а од Пореске управе 

привредна друштва предузетници Укупно 

у дин. 

Тарифа у дин. 252,18  252,18  

Време потребно да се обави процедура 1h 1h  

Трошак појединачне процедуре 252,18 252,18  

Учесталост (у току године) 10.000 30.000  

Укупан трошак на нивоу привреде (у дин.) 2.521.800 7.565.400 10.087.200 

Израчунавање трошкова процедуре када су ангажована лица стално запослена у предузећу – појашњење табеле по 

ставкама: 

- Тарифа је цена сата радника који обавља административну процедуру,  израчуната је као просек просечне бруто 

зараде за месец јун, јул и август на основу података Републичког завода за статистику; 

- Време потребно за испуњавање административне обавезе је процењено на основу обављених интервјуа и њихове 

касније стандардизације; 



- Трошак појединачне процедуре представља збир тарифе и времена потребног да се обави процедура; 

- Учесталост представља укупан број регистрованих нових привредних друштава и предузетника у 2008. години, 

према званичним статистичким подацима АПР; 

- Укупан трошак представља збир укупних трошкова помножен са учесталошћу процедуре на годишњем нивоу. 

  

ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА ПРЕДЛАЖЕ 

                                                                                       Члан 3. 

Централа одређује ПИБ и врши регистрацију субјеката из члана 1. став 1. овог правилника уписом у јединствени 

регистар пореских обвезника на основу пријаве, и тако одређени ПИБ И ПОТВРДУ О ДОДЕЛИ ПИБ-а, у року од 24 

часа од пријема пријаве од стране Агенције, прослеђује Агенцији у електронској или писаној форми на регистрацију и 

објављивање.  

Пријава за субјекте за чију регистрацију је надлежна Агенција подноси се на обрасцима ЈРППС-1 и ЈРППС-2, 

који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.  

Пријаву на Обрасцу ЈРППС-1 - Јединствена регистрациона пријава оснивања предузетника и регистрације у 

јединствени регистар пореских обвезника, подносе предузетници за чију је регистрацију надлежна Агенција.  

Пријаву на Обрасцу ЈРППС-2 - Јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и 

регистрације у јединствени регистар пореских обвезника, подносе остали субјекти за чију регистрацију је надлежна 

Агенција.  

 

 

 


