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УПУТСТВО ЗА ОТВАРАЊЕ КОРИСНИЧКОГ НАЛОГА ЗА ПРИСТУП
WEB AПЛИКАЦИЈИ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

За отварање налога потребно је поднети захтев преко
наше интернет странице на адреси http://www.lpa.ni.rs
1. у делу странице са називом КОРИСНИЧКИ СЕРВИС је
потребно отворити страницу са линка који је означен са отварање
корисничког налога. Страницу је могуће добити и директно на адреси
http://www.lpa.ni.rs/register

2. за регистрацију је потребно унети ваше податке у
одговарајућа поља на форми.
Најпре је потребно изабрати општину којој се упућује
захтев . Сви обвезници са територије града Ниша бирају Ниш, осим оних
обвезника са територије општине Нишка Бања коју треба избарати ако у
њој поседују непокретност , односно ако им се ту налази седиште
правног лица.
Затим је потребно изабрати тип обвезника : физичко лице
, правно лице или ортачка радња. Предузетници бирају тип обвезника
физичко лице .
За физичка лица потребно је тачно унети неопходне
податке обвезника ( ЈМБГ, име , презиме , е-мail). Потребно је унети у

поље ПИБ ваш ЈМБГ, а такође је потребно још једном унети ЈМБГ у
поље ЈМБГ. Саветујемо да попуните и остала (необавезна) поља ради
лакшег лакшег контакта.
За правна лица и предузетнике потребно је тачно
унети неопходне податке обвезника ( ПИБ , ЈМБГ овлашћеног лица
или власника, име овлашћеног лица или власника, презиме
овлашћеног лица или власника, е-маil) . Саветујемо да попуните и
остала (необавезна) поља ради лакшег лакшег контакта.

3. након притиска на дугме ПРИЈАВА , уколико нема грешака у
уносу обавезних поља приказаће вам се следећа страница са
идентификационим бројем захтева.
Идентификациони број захтева је потребно запамтити ,
односно одштампати или записати и са њим доћи до нашег шалтера где
ћете приложити и фотокопије одговарајућих докумената и то:
За физичка лица потребна је лична карта на увид као и
фотокопија личне карте.
За правна лица и предузетнике потребна је лична карта
овлашћеног лица или власника на увид , фотокопија личне карте
као и фотокопија решења о ПИБ-у.
Статус вашег захтева можете проверити и директно на адреси
http://www.lpa.ni.rs/registrationStatus

У случају проблема приликом регистрације корисника молимо
да
нам
се
обратите
на
е-маил
администратора
система
webadmin@lpanis.ni.rs .

