Захтев за давање података у електронској форми из
Регистра удружења и Регистра представништва страних удружења
Критеријуми претраге - ДП - РУДР

ДП - РУДР

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

Захтев за давање сета података

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.
Предмет Захтева:
Сет података 1 / Основни сет података
Сет података 2 / Проширени основни сет података
Сет података 3 / Додатни сет података*
* Додатни сет податак 3 наручује се искључиво уз проширени основни сет података 2

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 (Е - mail)

DOC/ DOCX Формат (MS Word фајл)
PDF Формат
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Захтев за давање података у електронској форми из
Регистра удружења и Регистра представништва страних удружења
Критеријуми претраге - ДП - РУДР

1. Обавезни критеријуми претраге података:
Територијални ниво:
Република Србија
Област
Општина
Статус удружења и представништава страних удружења:
Активно

У стечају*

Брисано
У ликвидацији*
* Не односи се на представништво страног удружења
Правна форма/облик организовања:
Удружење

Представништво страних удружења

Савез удружења
Пословно удружење
Организација за остваривање ауторског и сродног права
2. Додатни критеријуми претраге података:
Делатност удружења*:
Струковно
На бази учлањења
Пословно
* Не односи се на представништво страног удружења
3. Остали критеријуми претраге података:

* У оквиру описаних критеријума могу се навести највише два критеријума
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ДП - РУДР

Захтев за давање података у електронској форми из
Регистра удружења и Регистра представништва страних удружења
Расположиви сетови података - ДП - РУДР

ДП - РУДР

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА И РЕГИСТАР СТРАНИХ УДРУЖЕЊА
Основни сетови података
Назив групе података
Матични број
Статус
Пословно име
Скраћено пословно име
Датум оснивања
Датум брисања
Време трајања

Основни сет
података (СП1)

Проширени основни
сет података (СП2)























10,00 динара

20,00 динара

Пословно име на страном језику и / или језику
националних мањина
ПИБ
Делатност удружења
Привредна делатност
Област остваривања циљева
Разврставање према величини правног лица

* НАПОМЕНА:
Основни сет података (СП1) наручује се искључиво самостално;
Проширени основни сет података (СП2) наручује се самостално или у комбинацији са Додатним сетом података (СП3).

Додатни сет података
Назив групе података
Подаци о месту седишта
Адресни подаци седишта
Датум доношења статута
Дaтум измeна / допуна стaтутa
Пoдaци o члaнству у савезима
Пoдaци o зaступницимa
Пoдaци o oснивaчу стрaнoг удружeњa
Oгрaнaк прeдстaвништвa стрaнoг удружeњa
Забелешке

Додатни сет
података 3 (СП3)










15,00 динара

* НАПОМЕНА:
Додатни сетови података (СП3, СП4, СП5, СП6) наручују се искључиво уз Проширени основни сет података (СП2).
Комбиновни сет података обавезно садржи Проширени основни сет података (СП2) и један/или више додатних сетова података (СП3, СП4, СП5, СП6)
по избору корисника, односно било коју комбинацију/или сва четири додатна сета. Накнада за комбиновани сет података утврђује се сабирањем
накнада за СП2 и накнада за одабране додатне сетове података и може износити најмање 20 динара, односно највише 35 динара по регистрованом
субјекту.
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