
ЈЕДИНСТВЕНА РЕГИСТРАЦИОНА ПРИЈАВА ОСНИВАЊА ПРАВНИХ ЛИЦА И ДРУГИХ 
СУБЈЕКАТА И РЕГИСТРАЦИЈЕ У ЈЕДИНСТВЕНИ РЕГИСТАР ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА

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, потребно је да подносилац упише број претходно одбачене пријаве.

ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНОГ ОТПРАВКА ОДЛУКЕ РЕГИСТРАТОРА

Захтевам да писмени отправак одлуке регистратора буде достављен на један од следећих начина:

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ

Контакт подаци подносиоца пријаве:

Телефон: Е-пошта:

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

 * 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.

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

Презиме:Име:

Број пасоша
странца или личне
карте странца и 
држава издавања:

ЈМБГ/
Евиденцијски број
(за странце):

Општина:

Место:

Улица:

Адреса подносиоца (у Републици Србији):

НАЗИВ:

Број потврде о извршеној резервацији назива
 

МЕСТО ЗА БАРКОД
додељује АПР

Број и слово:
Спрат и број
стана:

Број и назив
поште:

Поштом на адресу 
за пријем поште

Поштом на адресу
седишта

Поштом на адресу
подносиоца у
Републици Србији

Лично у седишту 
АПР-а у Београду

Лично у ОЈ АПР-а:

Електронском 
поштом:

(уписује се само ако је извршена резервација назива):

РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ 
СУБЈЕКАТА

РЕГИСТАР СТЕЧАЈНИХ 
МАСА

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА

РЕГИСТАР СТРАНИХ
УДРУЖЕЊА

РЕГИСТАР ЗАДУЖБИНА 
И ФОНДАЦИЈА

РЕГИСТАР ПРЕДСТАВНИШТАВА 
СТРАНИХ ЗАДУЖБИНА И ФОНДАЦИЈА

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА 
И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА

РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ КОМОРА

РЕГИСТАР ЗДРАВСТВЕНИХ
УСТАНОВА РЕГИСТАР УСТАНОВА КУЛТУРЕ

РЕГИСТАР ПРЕДСТАВНИШТАВА СТРАНИХ
ПРИВРЕДНИХ КОМОРА

* НАПОМЕНА:
Уз ЈРППС правна лица, која ће обављати привредну делатност, могу поднети ПРИЈАВУ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ОБВЕЗНИКА ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ,
а предузетник и ЗАХТЕВ ДА ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПЛАЋА НА ПАУШАЛНО УТВРЂЕН ПРИХОД.

Потпис подносиоца пријаве:

___________________________

Потписивањем регистрационе пријаве подносилац одговара
за тачност унетих података.

 * НАПОМЕНА:
Од 1. октобра 2018. године привредна друиштва и предузетници немају обавезу да употребљавају печат у пословним писмима и другим документима.

(у припреми)



страна 2

ЦИЉЕВИ СТРАНЕ ЗАДУЖБИНЕ/ФОНДАЦИЈЕ
Промовисање, заштита и унапређење:

Хуманитарних активности

Људских, грађанских и мањинских права

Равноправности полова

Демократских вредности

Регионалног развоја

Одрживог развоја

Европских интеграција и међународног разумевања

Социјалне и здравствене заштите

Културе и јавног информисања

Други циљеви:

Науке и образовања

Уметности

Аматерског спорта

Положаја особа са инвалидитетом

Бриге о деци и младима

Помоћи старима

Заштите животне средине

Борбе против корупције

Заштите потрошача

Заштите животиња

(уписати циљеве као у акту оснивача)

Страна задужбина Страна фондација

Држава: Град/место:

Улица: Спрат:Спрат:Број и слово:Број и слово:

ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ ПРЕДСТАВНИШТВА СТРАНЕ ЗАДУЖБИНЕ/ФОНДАЦИЈЕ:

Назив стране задужбине/фондације:

Држава у којој је страна задужбина/фондација регистрована:

Седиште стране задужбине/фондације:

ПРЕДСТАВНИШТВО СТРАНЕ
ЗАДУЖБИНЕ/ФОНДАЦИЈЕ
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ПРЕДСТАВНИШТВО СТРАНЕ
ЗАДУЖБИНЕ/ФОНДАЦИЈЕ

Скраћени назив представништва стране задужбине/фондације

Назив представништва стране задужбине/фондације

 * НАПОМЕНА: 
У случају регистрације више заступника  користити потребан број стране 4.

Заступник/лични подаци

Заступник/лични подаци

Презиме:Име:

ЈМБГ:
Број пасоша и
држава издавања
(за странца):

Град/место:

Општина:

Улица:

Број и слово:

Спрат и број
стана:

Број и назив
поште:

Презиме:Име:

ЈМБГ:
Број пасоша и
држава издавања
(за странца):

Град/место:

Општина:

Улица:

Број и слово:

Спрат и број
стана:

Број и назив
поште:



Назив огранка представништва стране задужбине/фондације:

Седиште и адреса огранка:

Назив:

Град/место:

Општина:

Улица:

Број и слово:

Спрат и број
стана:

Број и назив
поште:

Назив огранка представништва стране задужбине/фондације:

Седиште и адреса огранка:

Назив:

Град/место:

Општина:

Улица:

Број и слово:

Спрат и број
стана:

Број и назив
поште:

ПОДАЦИ О :ПОДАЦИ О ОГРАНКУ ПРЕДСТАВНИШТВА СТРАНЕ ЗАДУЖБИНЕ/ФОНДАЦИЈЕ:

 * НАПОМЕНА: 
У случају регистрације више огранака користити потребан број стране 5.

ПРЕДСТАВНИШТВО СТРАНЕ
ЗАДУЖБИНЕ/ФОНДАЦИЈЕ

страна 4
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Приложена документација: 

Оверен превод акта о регистрацији стране задужбине/фондације у матичној држави или потврда (изјава) оверена
од стране суда или јавног бележника да страна задужбина/фондација има својство правног лица и без уписа у
одговарајући регистар

Оверен превод одлуке надлежног органа стране задужбине/фондације о отварању представништва и лицу овлашћеном
за заступање преставништва у Републици Србији

Оверен превод извода из оснивачког акта или статута за којег су видљиви циљеви стране задужбине/фондације

Доказ о идентитету (фотокопија личне карте или пасоша лица овлашћеног за заступање представништва у Републици
Србији)

Доказ о уплати накнаде

Друго __________________________________________________________________________________________________

КОНТАКТ ПОДАЦИ ЗА ПОРЕСКУ УПРАВУ

Адреса за пријем електронске поште (обавезан податак):

*НАПОМЕНА:
Пореска управа врши провере доступности новооснованих привредних субјеката у циљу ефикасне комуникације са пореским обвезницима и од велике 
је важности да подаци који су наведени у пријави за регистрацију буду тачни, односно порески обвезник је дужан да буде доступан на адреси седишта 
и да поступа у складу са одредбама члана 25. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (”Сл. Гласник РС” број 80/02...86/2019). Уколико се у
поступку контроле и провере регистрационих података утврди да нису испуњени услови из тачке 1) и 3) поменутог члана Закона, Пореска управа
ће донети меру привременог одузимања ПИБ - а у складу са одредбом члана 26. став 13. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Фиксни: Мобилни:

Број телефона (обавезан податак):

*(обавезно унети један од телефонских бројева)

ПРЕДСТАВНИШТВО СТРАНЕ
ЗАДУЖБИНЕ/ФОНДАЦИЈЕ

Време трајања 

Неодређено време:

Одређено време до: дан месец година
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