РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА
РЕГИСТРАЦИОНА ПРИЈАВА ЗА УПИС УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ
Бранкова 25, 11000 Београд, www.apr.gov.rs

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

МЕСТО ЗА БАРКОД
додељује АПР

Број решења којим је одбачена раније поднета пријава:

* НАПОМЕНА:
Ако се новом пријавом отклањају недостаци утврђени решењем којим је ранија пријава одбачена, у поље се обавезно уписује број тог решења.

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ:
*Обавезно означити одговарајуће поље.

Домаће лице

Страно лице

Физичко лице

Правно лице

Име:

Државни орган

Пословно име/назив:

Презиме:
Матични број/број под којим се води у страном регистру:
ЈМБГ:
Назив регистра:
Број пасоша и држава издавања(за странца):
Држава:

Место и држава пребивалишта:

Место и држава седишта:

Адреса седишта (улица и број):

Адреса пребивалишта/боравишта (улица и број):

ПОТПИСНИК ПРИЈАВЕ ЈЕ:

Број под којим је пуномоћје
депоновано у АПР:

*Обавезно означити одговарајуће поље.

Давалац лизинга лично

Прималац лизинга лично

Пуномоћник/заступник даваоца лизинга

Пуномоћник/заступник примаоца лизинга

Име и својство потписника пријаве:

ЈМБГ потписника пријаве:

*Ово поље се попуњава уколико се пријава подноси преко пуномоћника или заступника.

Упознат сам са одредбама члана 45. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре,
гарантујем за тачност унетих података и сагласан сам да подаци буду доступни јавности.

* НАПОМЕНА:

Потпис подносиоца пријаве:
___________________________

Од 1. октобра 2018. привредни субјекти немају обавезу да употребљавају печат у пословним писмима и другим документима по Закону
о привредним друштвима.
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РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА
РЕГИСТРАЦИОНА ПРИЈАВА ЗА УПИС УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ

ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНОГ ОТПРАВКА ОДЛУКЕ РЕГИСТРАТОРА:
Захтевам да ми се писмени отправак одлуке достави на један од следећих начина:
*Обавезно означити одговарајуће поље.

Лично у седишту
АПР у Београду
Прималац:

Место:

Улица:

Препоручено
поштом на адресу:
Лично у ОЈ АПР:
Не тражим достављање писменог отправка одлуке

КОНТАКТ ПОДАЦИ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ:
Телефон:

Е-пошта:

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ:
*Потребно је навести појединачно сваки документ који се прилаже уз пријаву.
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Број:

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА
РЕГИСТРАЦИОНА ПРИЈАВА ЗА УПИС УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ
СУБЈЕКТИ У ПОСЛУ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА:
ПОДАЦИ О ДАВАОЦУ ЛИЗИНГА:
*Ово поље није потребно попуњавати, уколико су подаци о даваоцу лизинга унети на 1. страни обрасца.
**Ако има више давалаца лизинга, користити потребан број прилога А1.

Пословно име:

Матични број:

Адреса седишта (место, улица и број):

ПОДАЦИ О ПРИМАОЦУ ЛИЗИНГА:

*Обавезно означити одговарајуће поље.
**Ако има више прималаца лизинга, користити потребан број прилога А2.

Домаће лице

Страно лице
Правно лице

Физичко лице
Име:

Државни орган

Пословно име/назив:

Презиме:
Матични број/број под којим се води у страном регистру:
ЈМБГ:
Назив регистра:
Број пасоша и држава издавања(за странца):
Држава:

Место и држава пребивалишта:

Место и држава седишта:

Адреса пребивалишта/боравишта(улица и број):

Адреса седишта (улица и број):
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РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА
РЕГИСТРАЦИОНА ПРИЈАВА ЗА УПИС УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ
ОСТАЛИ СУБЈЕКТИ:
ПОДАЦИ О ИСПОРУЧИОЦУ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА:
*Обавезно означити одговарајуће поље.
**Ако има више испоручилаца, користити потребан број прилога А3.

Домаће лице

Страно лице

Физичко лице

Правно лице

Име:

Пословно име:

Презиме:
Матични број/број под којим се води у страном регистру:
ЈМБГ:
Назив регистра:
Број пасоша и држава издавања(за странца):
Држава:

Место и држава пребивалишта:

Место и држава седишта:

Адреса седишта (улица и број):

Адреса пребивалишта/боравишта (улица и број):

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА:
*Подаци у овом пољу се попуњавају ако је предмет лизинга дат на коришћење 3. лицу.
**Обавезно означити одговарајуће поље.
***Ако има више корисника, користити потребан број прилога А4.

Домаће лице

Страно лице

Физичко лице

Правно лице

Име:

Пословно име/ назив:

Презиме:
Матични број/број под којим се води у страном регистру:
ЈМБГ:
Назив регистра:
Број пасоша и држава издавања(за странца):
Држава:

Место и држава пребивалишта:

Место и држава седишта:

Адреса пребивалишта/боравишта (улица и број):

Адреса седишта (улица и број):

Подаци о праву на
коришћење предмета лизинга:
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РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА
РЕГИСТРАЦИОНА ПРИЈАВА ЗА УПИС УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ
ПОДАЦИ О УГОВОРУ О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ И ЊЕГОВА САДРЖИНА:
ПОДАЦИ О УГОВОРУ О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ:
Број уговора додељен од
стране даваоца лизинга:

Дан закључења
уговора:

дан

Садржина уговора о финансијском лизингу:
Рок на који је уговор
закључен (у месецима):
Дан исплате последње
рате накнаде:

дан

месец

година

Дан испоруке
предмета лизинга:

дан

месец

година

Укупан износ лизинг накнаде
коју по уговору плаћа
прималац лизинга:

€

Укупан износ лизинг накнаде
коју по уговору плаћа
прималац лизинга:

Укупна набавна вредност
предмета лизинга без
ПДВ-а:

€

Укупна набавна вредност
предмета лизинга без
ПДВ-а:

Укупна набавна вредност
предмета лизинга са
ПДВ-ом:

€

Укупна набавна вредност
предмета лизинга са
ПДВ-ом:

Укупна финансирана
вредност предмета
лизинга:

€

Укупна финансирана
вредност предмета
лизинга:

Укупан износ
учешћа:

€

Укупан износ
учешћа:

* НАПОМЕНА:
Ако је уговор закључен у другој валути, финансијске вредности је обавезно исказати и у еврима.

Уговорене опције након истека рока на који је уговор о финансијском лизингу закључен:
Откуп по протеку рока

Продужење уговора

Уговорна опција која није обухваћена
продужењем, откупом или враћањем предмета

Враћање предмета лизинга

Откуп пре протека рока

Нема уговорених опција

Напомена:
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месец

година

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА
ПРИЛОЗИ УЗ РЕГИСТРАЦИОНУ ПРИЈАВУ
ПРИЛОЗИ УЗ ОПШТИ ДЕО ОБРАСЦА:

*Обавезно означити одговарајуће поље поред прилога који се доставља уз општи део обрасца.

СУБЈЕКТИ У ПОСЛУ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА (ПРИЛОЗИ А1 - А4):
Давалац лизинга - ПРИЛОГ А1
Прималац лизинга - ПРИЛОГ А2
Испоручилац предмета лизинга - ПРИЛОГ А3
Корисник предмета лизинга- ПРИЛОГ А4

ПРЕДМЕТИ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА (ПРИЛОЗИ Б1 - Б6):
ПОКРЕТНЕ СТВАРИ:
Покретна ствар која има регистарску ознаку/број - ПРИЛОГ Б1:
*Прилог Б1 се попуњава ако је предмет лизинга покретна ствар која има регистарску ознаку/број, и то:

Путничко возило

Пољопривредно возило и пољопривредно
прикључно возило

Теретно возило

Шинско возило

Минибус, аутобус

Грађевинска машина

Мотоцикл, мотор
Прикључно возило (приколица и полуприколица)

Пловни објекат

Вучно возило (тегљач)

Остало

Покретна ствар која има регистарску ознаку/број - ВАЗДУХОПЛОВ - ПРИЛОГ Б1а:
Покретна ствар која нема регистарску ознаку/број:
Машине и опрема - ПРИЛОГ Б2

*Прилог Б2 се попуњава ако је предмет лизинга покретна ствар која нема регистарску ознаку/број, и то:

Грађевинска опрема и машине

ИТ опрема

Пољопривредна опрема и машине

Апарати за домаћинство

Производна опрема и машине

Бела техника

Медицинска опрема и машине

Остале машине и опрема

Остало - ПРИЛОГ Б3
Уметнички предмет или драгоценост:
Уметнички предмет или драгоценост - ПРИЛОГ Б4
НЕПОКРЕТНОСТИ:
Непокретност:
Земљиште - ПРИЛОГ Б5
Пољопривредно земљиште

Грађевинско земљиште

Шумско земљиште

Друге врсте земљишта

Објекат - ПРИЛОГ Б6
• Стан

• Складиште

• Неопредељена врста

• Пословни простор

• Спортски објекат

• Друго

• Гаража

• Културни објекат

• Гаражно место

• Малопродајни објекат

• Привредни објекат

• Хотелско-угоститељски објекат

• Пословни објекат

• Јавно услужни објекат

Напомена:

*Уз регистрациону пријаву за упис уговора о финансијском лизингу обавезно се доставља уредно попуњен одговарајући прилог са подацима о
предмету лизинга, а остали прилози само ако постоји већи број субјеката у послу финансијског лизинга.
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