
ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНОГ ОТПРАВКА ОДЛУКЕ РЕГИСТРАТОРА

Захтевам да ми се достави писмени отправак одлуке Регистратора на један од следећих начина:

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

Пријаву подносим  непосредно  у Агенцији
и захтевам да ми се изда потврда о поднетој пријави:

Пријава се подноси због одбацивања претходне пријаве број:

 * НАПОМЕНА:
Уколико  се пријава подноси због одбацивања раније поднете пријаве, ради задржавања права приоритета, подносилац је у обавези да упише број
претходно одбачене пријаве.

 * НАПОМЕНА:
Увид у садржај одлуке регистратора може се извршити преко интернет странице АПР, док се писмени отправак одлуке доставља искључиво 
на изричит захтев подносиоца.

Пословно/
регистровано име:

 

МЕСТО ЗА БАРКОД
додељује АПР

 

РЕГИСТРАЦИОНА ПРИЈАВА УПИСА ДОМАЋЕГ ПРАВНОГ
ЛИЦА/ПРЕДУЗЕТНИКА У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ

Контакт подаци подносиоца пријаве:

Телефон: Е-пошта:

*уносом ЈМБГ/броја пасоша подносиоцу се омогућава претрага статуса
пријаве по подносиоцу на интернет страни АПР.

Презиме:Име:

Број пасоша и
држава издавања
(за странца):

ЈМБГ:

Општина:

Место:

Улица:

Адреса подносиоца (у Републици Србији):

Број и слово:
Спрат и број
стана:

Број и назив
поште:

Заступник: Пуномоћник:

Поштом на адресу 
за пријем поште

Поштом на адресу
седишта

Поштом на адресу
подносиоца у
Републици Србији

Лично у седишту 
АПР у Београду

Лично у ОЈ АПР:

Електронском 
поштом:

Потпис подносиоца пријаве:

___________________________

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

 * НАПОМЕНА:
Од 1. октобра 2018. привредни субјекти немају обавезу да употребљавају печат у пословним писмима и другим документима по Закону о привредним
друштвима. Обавеза коришћења печата и даље важи за удружења, спортска удружења, фондације и задужбине.



ПОСЛОВНО/РЕГИСТРОВАНО ИМЕ:

АДРЕСА СЕДИШТА:

 ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК ПРАВНОГ ЛИЦА/ПОСЛОВОЂА ПРЕДУЗЕТНИКА:

Матични/регистарски
број:

ПИБ:

МАТИЧНИ/РЕГИСТАРСКИ БРОЈ И ПИБ:

Општина:

Место:

Улица: Број и слово:
Спрат и број
стана:

Број и назив
поште:

страна 2

ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ/ПРЕДУЗЕТНИКУ

 
Правно лице -  законски заступник правног лица:

Физичко лице законски заступник/пословођа предузетника:

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 заступника:

Функцију заступања врши преко пуномоћника:

КОНТАКТ ПОДАЦИ:

Телефон 1:

Факс:

Интернет
адреса:

Телефон 2:

Е-пошта:

 * НАПОМЕНА:
У зависности од броја законских заступника-физичких лица и/или привредних друштава користити потребан број  стране 2.



страна 3

Документација коју прилажу домаћа правна лица која нису регистрована код АПР:

Документација коју прилажу  сва домаћа правна лица и  предузетници:

Доказ о ПИБ

Уверење основног суда на чијем подручју је седиште правног лица да правно лице није осуђивано за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично
дело преваре 

Уверење Вишег суда у Београду - Посебног одељења да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре

Уверење из казнене евиденције које издаје Министарство унутрашњих послова РС за законског заступника, физичко
лице, односно предузетника и пословођу да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре

Извод из регистра/доказ о регистрацији код надлежног органа РС 

Доказ о матичном/регистарском броју

Потврда надлежног пореског органа да је правно лице/предузетник измирио доспеле обавезе јавних прихода у
складу са прописима РС (порези и доприноси) 

Потврда надлежног пореског органа локалне самоуправе да је правно лице/предузетник измирио доспеле обавезе
јавних прихода  

ИЛИ  

Пуномоћје за подношење регистрационе пријаве уколико подносилац није регистровани заступник друштва

Доказ о уплати  накнаде 

Потврда надлежног органа да се правно лице налази у поступку приватизације

Фотокопија личне карте законског заступника физичког лица

 * НАПОМЕНА:
Сва документација подноси се у оригиналу или овереној фотокопији.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА
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