Бранкова 25, 11000 Београд, www.apr.gov.rs

Захтев за давање података у електронској форми из
Регистра привредних комора и представништава
страних привредних комора
ДП - РПК

Захтев за давање сета података

ДП - РПК

Захтев за давање збирних (статистичких) података

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА:
Име и презиме/
Пословно
име*:
Матични
број*:

ПИБ*:

Адреса/ Седиште:
Општина:

МЕСТО ЗА БАРКОД
додељује АПР

Место:
Улица:
Број и слово:
Спрат и број
стана:

Контакт подаци:
Телефон:

Е - пошта:

Лице за контакт*:
Име и
презиме:
*За правна лица

Уколико се захтевом тражи измена/ допуна претходно поднетог захтева подносилац уписује број који му је по
претходном захтеву додељен од стране АПР.
Начин испоруке података за давање сета података:

Формат записа за давање сета података:

Електронски носач (DVD/ CD)

XLS/ XLSX Формат (MS Excel фајл)

Електронском поштом (Е - mail)

MDB Формат (MS Access фајл)

Путем другог сервиса

Начин испоруке података за давање збирних
(статистичких) података:

Формат записа за давање збирних (статистичких)
података:

Електронском поштом (E-mail)

DOC/ DOCX Формат (MS Word фајл)
PDF Формат

страна 1

Захтев за давање података у електронској форми из
Регистра привредних комора и представништава
страних привредних комора
ДП - РПК
1. Обавезни критеријуми претраге података:
Територијални ниво:
Република Србија
Област
Општина
Статус привредне коморе:
Активна

У ликвидацији

Брисана

2. Остали критеријуми претраге података:

* У оквиру осталих критеријума могу се навести највише два критеријума

страна 2

ДП - РПК

Захтев за давање података у електронској форми из
Регистра привредних комора и представништава
страних привредних комора
Расположиви сет података - ДП - РПК
РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ КОМОРА И ПРЕДСТАВНИШТАВА СТРАНИХ ПРИВРЕДНИХ КОМОРА
Назив групе података






















Назив групе података
Матични број
Статус коморе
Пословно име/назив
Скраћени назив
Датум оснивања
Назив на језику националних мањина и/или страном језику
ПИБ
Адресни подаци седишта
Време трајања
Датум брисања
Подаци о статуту
Делатности
Облик организовања
Опис делатности/територије деловања коморе
Подаци о чланству
Председник коморе
Лице овлашћено за заступање коморе
Контакт подаци
Забелешке
Накнада за сет података, по регистрованом субјекту

35,00 динара

страна 3

ДП - РПК

