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

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):

 

МЕСТО ЗА БАРКОД
додељује АПР

 

Пословно
име:

Матични
број:

ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕТНИКУ КОЈИ СЕ БРИШЕ ИЗ РЕГИСТРА

РЕГИСТРАЦИОНА ПРИЈАВА БРИСАЊА ПРЕДУЗЕТНИКА
УПИСАНОГ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 

Број и слово:
Спрат и број
стана:

Број и назив
поште:

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

Пријава се подноси због одбацивања претходне пријаве број:

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.

ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНОГ ОТПРАВКА ОДЛУКЕ РЕГИСТРАТОРА

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

 * НАПОМЕНА:
Увид у садржај одлуке Регистратора може се извршити преко интернет стране АПР, а писмени отправак одлуке доставља  се искључиво на изричит
захтев подносиоца.

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:

 * НАПОМЕНА:
Од 1. октобра 2018. привредни субјекти немају обавезу да употребљавају печат у пословним писмима и другим документима по Закону
о привредним друштвима.



 

РЕГИСТРАЦИОНА ПРИЈАВА БРИСАЊА ПРЕДУЗЕТНИКА
УПИСАНОГ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 

Упутство:

Ако је у регистрационој пријави брисања предузетника, као датум престанка обављања делатности: 
   
1. наведен датум који је ретроактиван у односу на датум пријема пријаве,
-    као датум престанка обављања делатности предузетника, региструје датум пријема регистрационе пријаве;

2. наведен датум по истеку 5 (пет) дана од дана пријема регистрационе пријаве односно, наведен је датум по истеку законског рока за одлучивање о пријави,
-      као датум  престанка обављања делатности предузетника, региструје се пети дан од дана пријема пријаве ;

3. није наведен датум престанка обављања делатности,
-    као датум престанка обављања делатности предузетника, биће регистрован датум доношења решења о брисању;

Датум престанка обављања делатности:

дан месец година

 * НАПОМЕНА:
Не уписивати датум престанка обављања делатности уколико почетак обављања делатности није пријављен или уколико се регистрациона пријава
брисања подноси због наставка обављања делатности у форми друштва.

НА ОСНОВУ ОВЕ РЕГИСТРАЦИОНЕ ПРИЈАВЕ ПРЕДУЗЕТНИК СЕ БРИШЕ ИЗ РЕГИСТРА ПРВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА.

 Приложена документација:

Потврда да је предузетник брисан из регистра обвезника ПДВ уколико је био регистровани обвезник ПДВ

Доказ о уплати накнаде

Друго: __________________________________________________________________________________________________

Доказ о измиреним обавезама јавних прихода издат од стране надлежне организационе јединице Пореске управе РС

Доказ о измиреним обавезама јавних прихода издат од пореске администрације надлежне једнинице локалне самоуправе
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