
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.

Назив
медија:

 

МЕСТО ЗА БАРКОД
додељује АПР

 

РЕГИСТРАЦИОНА ПРИЈАВА УПИСА МЕДИЈА
У РЕГИСТАР МЕДИЈА

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 издавача: Пуномоћник издавача:

Поштом на адресу 
за пријем поште
издавача

Поштом на адресу
седишта издавача

Поштом на адресу
подносиоца у
Републици Србији

Лично у седишту 
АПР у Београду

Лично у ОЈ АПР:

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.
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Пословно
име:

Матични
број:

Податак о језику на коме се медиј
издаје односно на коме се пружа
медијска услуга:

ПОДАТАК О ИЗДАВАЧУ МЕДИЈА / ПРУЖАОЦУ МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ

Назив 
медија:

ФОРМА МЕДИЈА

штампани медији (дневне и периодичне новине)

сервис новинске агенције                     радио програм                      телевизијски програм

самостална електронска издања:                   уређивачко обликоване интернет странице
                                                                                      
                                                                                       интернет портал

Број дозволе за пружање медијских
услуга за електронске медије:

(само за радио и ТВ програме)

Интернет адреса за медије који се 
искључиво дистрибуирају
путем интернета:

(за самостална електронска издања)

Податак о интернет, електронским и
другим формама медија:

Презиме:Име:

Број пасоша и
држава издавања
(за странца):

ЈМБГ:

Документ који садржи податке о лицима из члана 39. став1. тачка 8. Закона о јавном информисању и медијима

ПОДАТАК О ОДГОВОРНОМ УРЕДНИКУ МЕДИЈА

РЕГИСТРАЦИЈА ДОКУМЕНТА

Општина:

Место:

Улица: Број и слово:
Спрат и број
стана:

Број и назив
поште:

МЕДИЈИ
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Документација која се прилаже уз пријаву уписа медија у Регистар медија:

Доказ о матичном броју издавача ако није регистрован у регистру који води Агенција за привредне регистре;

Овлашћење за пружање медијске услуге у складу са законом који регулише област електронских медија;

Одлука издавача о именовању одговорног уредника медија;

Одлука издавача о језику издања, односно о језику пружања медијске услуге;

Одлука издавача медија о оснивању медија и називу медија;

Извод из јавног регистра којим се доказује издентитет издавача ако није регистрован у регистру који води
Агенција за привредне регистре;

Доказ о уплаћеној накнади за вођење поступка регистрације;

Друго: _________________________________________________________________________________________________

Доказ о идентитету одговорног уредника медија (за домаће физичко лице - оверена фотокопија личне карте, за
страно физичко лице - оверена фотокопија пасоша, односно оверена фотокопија личне карте, ако је издата
страном физичком лицу);

Потврда из базе Регистра националног Интернет домена Србије - РНИДС о интернет адреси електронских издања;

Документ који садржи податке о лицима из члана 39. став 1. тачка 8. Закона о јавном информисању и медијима, за чију 
тачност и потпуност, својим потписом одговара физичко лице издавач медија, односно одговорно правно лице 
издавача медија;

 * НАПОМЕНА:
Уз пријаву се прилажу прописани документи у оригиналу, овереном препису или овереној фотокопији.

МЕДИЈИ
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