ПРИЈАВА ЗА РЕЗЕРВАЦИЈУ НАЗИВА
Бранкова 25, 11000 Београд, www.apr.gov.rs

* НАПОМЕНА:
Уз пријаву за резервацију назива доставља се и доказ о уплати накнаде.

Обавезно означити једну од понуђених опција:
ПРАВНО ЛИЦЕ У РЕГИСТРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ КОМОРА

ПРЕДУЗЕТНИК

РЕГИСТАР ЗАДУЖБИНА И ФОНДАЦИЈА

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА/САВЕЗА УДРУЖЕЊА

РЕГИСТАР ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА

СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ, ДРУШТВО И САВЕЗ У ОБЛАСТИ СПОРТА

Овом пријавом тражим да се изврши резервација назива:

МЕСТО ЗА БАРКОД
додељује АПР

НАЗИВ:

(читко уписати назив чија се резервација тражи)

Овом пријавом тражим да се изврши
обнова резервације назива:

Овом пријавом тражим да се изврши
пренос резервације назива:

НАЗИВ:

НАЗИВ:

(читко уписати број претходне резервације)

(читко уписати број резервације која се преноси)

ПОДАЦИ O ФИЗИЧКОМ ИЛИ ПРАВНОМ ЛИЦУ У ЧИЈУ СЕ КОРИСТ ВРШИ РЕЗЕРВАЦИЈА НАЗИВА / ПРЕНОС
Физичко лице:

Правно лице:

Име:

Назив/пословно име:

Презиме:

Регистарски/ матични број:

Држава:
ЈМБГ:
Место седишта:
Број пасоша и држава издавања(за странца):
Улица:

Потписивањем регистрационе пријаве подносилац гарантује
за тачност унетих података сходно одредби члана 45. Закона о
поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

број:

Потпис подносиоца пријаве:
___________________________

* НАПОМЕНА:
Од 1. октобра 2018. привредни субјекти немају обавезу да употребљавају печат у пословним писмима и другим документима по Закону
о привредним друштвима.

ПРИЈАВА ЗА РЕЗЕРВАЦИЈУ НАЗИВА

ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНОГ ОТПРАВКА ОДЛУКЕ РЕГИСТРАТОРА
* НАПОМЕНА:
Увид у садржај одлуке регистратора може се извршити преко интернет стране АПР-а, а писмени отправак одлуке доставља се искључиво на изричит
захтев подносиоца.

Захтевам да писмени отправак одлуке регистратора буде достављен на један од следећих начина:
Поштом на адресу
подносиоца у
Републици Србији

Поштом на адресу
седишта

Лично у ОЈ АПР-а:

Поштом на адресу
за пријем поште

Лично у седишту
АПР-а у Београду

Електронском
поштом:

(у припреми)

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ
Име:

Презиме:

ЈМБГ:

Број пасоша и
држава издавања
(за странца):
*уносом ЈМБГ/броја пасоша подносиоцу се омогућава претрага статуса
пријаве по подносиоцу на интернет страни АПР-а.

Адреса подносиоца (у Републици Србији):
Општина:
Место:

Број и назив
поште:

Улица:

Број и слово:

Контакт подаци подносиоца пријаве:
Телефон:

Е-пошта:

страна 2

Спрат и број
стана:

