
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, ради задржавања права приоритета, подносилац је у обавези да упише број
претходно одбачене пријаве.

ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНОГ ОТПРАВКА ОДЛУКЕ РЕГИСТРАТОРА

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

ДЕЛАТНОСТ ПРЕДСТАВНИШТВА

Контакт подаци подносиоца пријаве:

Телефон: Е-пошта:

Потпис подносиоца пријаве:

___________________________

Потписивањем регистрационе пријаве подносилац одговара
за тачност унетих података.

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

 * 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:

СЕДИШТЕ
(ако је седиште удружења у Београду, Новом Саду или Нишу, обавезно уписати општину (локалну јединицу самоуправе), седиште удружења)

Град/место:

Општина:

назив делатностишифра делатности

Остале услужне активности подршке пословању8      2      9       9

НАЗИВ:
 

МЕСТО ЗА БАРКОД
додељује АПР

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 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.



страна 2

СТРАНА УДРУЖЕЊА

КОНТАКТ ПОДАЦИ ЗА ПОРЕСКУ УПРАВУ

Адреса за пријем електронске поште (опциони 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)



Прилог 2 
 
 
 
Агенција за привредне регистре 
 
 

П Р И Ј А В А 
 

ЗА УПИС ПРЕДСТАВНИШТВА СТРАНОГ УДРУЖЕЊА  
У РЕГИСТАР СТРАНИХ УДРУЖЕЊА 

 
 
 
1) Назив страног удружења  
 

 
 (навести пун назив страног удружења чије се представништво уписује у Регистар)  

 
2) Скраћени назив страног удружења  

 
 (навести скраћени назив страног удружења чије се представништво уписује у Регистар) 

 
3) Држава у којој је страно удружење основано 
 

 
(навести назив државе  у којој је основано страно удружење чије се представништво уписује у Регистар) 

 
4) Адреса седишта страног удружења у држави у којој је основано 
 

 

 
5) Назив представништва страног удружења у Републици Србији 
 

 
 (навести пун назив представништва страног удружења које се уписује у Регистар) 

 
6) Адреса седишта представништва страног удружења у Републици Србији 
 

 
 

 
7) Адреса и седиште огранака представништва страног удружења у Републици Србији 
 

 
 

 
8) Време за које је представништво страног удружења основано 
    (неодређено – одређено)  
 

 
 (обележити време и уколико се представништво страног удружења оснива на одређено време уписати датум 

до којег се представништво страног удружења оснива) 
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9) Лице овлашћено за заступање и представљање представништва страног удружења 
у Републици Србији 

  
 
 (навести име и презиме, пребивалиште и јединствени матични број грађана ако се ради о држављанину Републике Србије, 

односно боравиште у Републици Србији и број и државу издавања путне исправе ако се ради о страном држављанину) 

 
10) Циљеви страног удружења 
 

 
 

(навести циљеве страног удружења уређене статутом или другим општи актом страног удружења чије се представништво 
уписује у Регистар) 

 
 

 
 
У ________________ 
             (место) 

 
 

Лице овлашћено за заступање и представљање 
представништва страног удружења 

     
     _______________________ 
                  (датум) 

__________________________________ 
(потпис) 

 
 

__________________________________ 
(име и презиме) 

 
             

(ЈМБГ) 
 

__________________________________ 
(пребивалиште и адреса / боравиште) 

 
__________________________________ 

(контакт телефон и е-маил адреса) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Прилог:  
1) Оверена фотокопија акта и оверен превод акта о 

регистрацији удружења у матичној држави или оверена 
фотокопија потврде (изјаве) оверене од стране суда или 
јавног бележника да удружење има према праву матичне 
државе статус правног лица и без уписа у регистар и оверен 
превод потврде (изјаве);  

2) Оверена фотокопија одлуке и оверен превод одлуке 
надлежног органа страног удружења о отварању 
представништва у Републици Србији;  

3) Оверен документ и оверен превод документа матичне 
државе из кога  се утврђује ко су оснивачи удружења које 
оснива представништво у Републици Србији;  

4) Оверена одлука и оверен превод одлуке о лицу овлашћеном 
за заступање и представљање представништва страног 
удружења; 

5) Оверена фотокопија исправе о идентитету тог лица и 
потврда о пребивалишту, односно боравишту у Републици 
Србији;  

6) Фотокопија и оверен превод статута или одговарајућег акта 
који садржи податке о седишту и унутрашњој организацији 
представништва страног удружења на територији Републике 
Србије; 

7) Доказ о уплати накнаде за упис представништва страног 
удружења у Регистар.  
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