
ДОДАТАК 03
ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК ПРАВНОГ ЛИЦА/ПОСЛОВОЂА ПРЕДУЗЕТНИКА

 * НАПОМЕНА:
Регистрацијом новог законског заступника бришу се до сада регистровани подаци о разрешеном заступнику. 
У зависности од броја законских заступника-физичких лица и/или привредних друштава користити потребан број додатака 03.

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК ПРАВНОГ ЛИЦА/ПОСЛОВОЂА ПРЕДУЗЕТНИКА:

Правно лице -  законски заступник правног лица:

Физичко лице законски заступник:

Презиме:Име:

Број пасоша и
држава издавања
(за странца):

Презиме:Име:

ЈМБГ:

ЈМБГ:

Број пасоша и
држава издавањa
(за странца):

Матични број: Пословно име:

Функцију заступања врши преко својих законских заступника:

Функцију заступања врши преко пуномоћника:

Приложена документација:

Доказ о уплати накнаде

Друго: _________________________________________________________________________________________________

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да физичко лице
није осуђивано, СЕ ДОСТАВЉА САМО ако се лице НАЛАЗИ У КАЗНЕНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ, да би регистратор могао да утврди
за које кривично дело је осуђиван. У супротном чињеницу да се НЕ НАЛАЗИ регистратор може да утврди по службеној
дужности;

Регистратор ће одбацити захтев за издавање потврде уколико се лице налази у казненој евиденцији за следећа кривична дела:

1. кривично дело пореске утаје; кривично дело преварe; кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности; 
кривично дело злоупотребe службеног положаја; кривично дело трговине људима (и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у 
ропском односу; кривична дела организованог криминала; кривично дело удруживања ради вршења кривичних дела; кривично дело трговине утицајем,
примања мита и давања мита, кривично дело злоупотребе у вези са јавним набавкама, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности,
кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе
положаја одговорног лица, кривично дело прања новца – у случају ако имовина која је предмет прања новца потиче из свих наведених кривичних дела; 
кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела; кривично дело финансирања тероризма; кривично дело тероризма; кривично дело
врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело злоупотреба у вези са јавним 
набавкама; кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела; кривично 
дело превара у обављању привредне делатности и кривично дело пореска утаја; кривично дело тероризам.

2. захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта физичког лица регистрованог као предузетник. Странац који има одобрен 
боравак у Републици Србији, може поднети захтев Полицијској управи  према територији одобреног боравка, Одељењу за аналитику. Странац који нема
одобрен привремени боравак и никад није боравио у Републици Србији, доставља уверење о неосуђиваности од надлежног органа матичне државе.

 * НАПОМЕНА:
Уколико понуђач има више регистрованих пословођа/законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
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Бранкова 25, 11000 Београд, www.apr.gov.rs

 
Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради личне податке, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка 
прибавити: 1

Упознат/а сам да , уколико наведене личне податке неопходне за одлучивање органа не поднесем у року од 3 дана од дана
подношења захтева, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним. 3

Место:

Датум:
дан месец година

Потпис даваоца изјаве:

___________________________

Сагласно одредби члана 13. Закона о заштити података о личности (”Службени гласник РС”; бр. 97/08, 104/09 - др. закон, 68/12 - одлука УС и 107/12), орган
власти обрађује податке без пристанка лица, ако је обрада неопходна ради обављања послова из своје надлежности одређених законом у циљу
остваривања интереса националне или јавне безбедности, одбране земље, спречавања, откривања, истраге и гоњења за кривична дела економских, 
односно финансијских интереса државе, заштите здравља и морала, заштите права и слобода и дригог јавног интереса, а у другим случајевима на основу
писменог пританка лица.
1 Потребно је зокружити слово испред опције за коју се странка одлучила.
2 Попуњава се када странка у поступку који се покреће по захтеву странке изричито изјави да ће само део личних података о чињеницама о којима се води
службена евиденција, а које су неопходне за одлучивање, прибавити сама.
3 Попуњава орган који одређује рок приликом подношења захтева, односно најкасније у року од 8 дана.
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МЕСТО ЗА БАРКОД
додељује АПР

 

ЗА ПОТРЕБЕ ВОЂЕЊА ПОСТУПКА У РЕГИСТРУ ПОНУЂАЧА, ДАЈЕМ СЛЕДЕЋУ

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку (”Службени гласник
РС“ бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако 
странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање 
поступка ће се сматрати неуредним.

а) све личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање.

б) следеће податке: 2

1.

2.

3.

4.
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