
  

 

 

 

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА                                                                          Попуњен захтев доставити на факс број 011 262 71 26  

             

                                                                                                                                                         Матични број 

Адреса                                                                                                                                             ПИБ         

                                                       место                                                        улица                                          број 

Држава 

Лице за контакт                                                                                 

Телефон                                                                    Телефакс                                                 Е-mail 

           
  

ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ / ПРЕДУЗЕТНИКУ О КОМЕ СЕ ТРАЖЕ ПОДАЦИ / ИЗВЕШТАЈ / СКОРИНГ   

Пословно име                                 Матични број 

 Адреса                                                                                                                                             ПИБ 

                           место                                                        улица                                         број 

Година оснивања 

 

 

НАМЕНА КОРИШЋЕЊА 
 

 Намена коришћења је 

                                                                                                                                                                             

 

НАЧИН ОБРАДЕ                                                                                                                                                                                                      

       Редовна обрада*               Хитна обрада**                      Oверен документ***               На српском језику               На енглеском језику 
 

  *  Достављање података/извештаја/скоринга после евидентирања уплате на рачуну Агенције за привредне регистре, Регистра финансијских извештаја. 

** Хитност увећава накнаду за 50%. Достављање података/извештаја врши се на основу доказа о уплати накнаде. За скоринг не постоји могућност хитне 

обраде. За достављање података/извештаја лично или е-mail-ом захтев поднети до 13:00 часова, а доказ о уплати накнаде до 14:30 часова истог дана на 

факс или е-mail apr-podacifib@apr.gov.rs. За достављање података/извештаја поштом захтев поднети до 10:00 часова, а доказ о уплати накнаде до 11:30 

часова истог дана на факс или е-mail apr-podacifib@apr.gov.rs. 

*** Овера документа увећава накнаду за 20%. 

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА 

       Лично у АПР (у Београду)                                                      Е- mail*                                                                 Пошта                        
 

  * Осим за оверени документ 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОДАТАКА / ИЗВЕШТАЈА / СКОРИНГА КОЈИ СЕ ТРАЖЕ 
            

                                                                                                                                                      

 

 

 
 

 

 
 
 
 
*Избор године односи се само на податке и показатеље о бонитету. Извештаји  о бонитету дају се за последње 3 године, а скоринг за последњих 5 година. 

 
                      Место и датум 

ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ ПОДАТАКА, 

ИЗВЕШТАЈА О БОНИТЕТУ И 

СКОРИНГА                          

 

 

Образац  

БОН-ЗАХТЕВ 1 

   Пословно име/ 

   Име и презиме 

  Број личне карте/ 
  Број путне исправе 

БОН 1 – Потпуни извештај о показатељима за оцену бонитета 

БОН 2 – Извештај о финансијском положају и успешности 
пословања 

БОН 3 – Сажети извештај о бонитету 

БОН ЈН – Извештај о бонитету за јавне набавке 

БОН ХОВ – Извештај о бонитету учесника на тржишту 
хартија од вредности 

БОН КС – Извештај о бонитету за процену кредитне способности 
дужника 

БОН ФЛ – Извештај о бонитету за примаоца лизинга 

БОН СТ/КР – Извештај о бонитету за регистрацију обављања 
спољне трговине контролисаном робом 

      Врста података/показатеља о бонитету    Година* 

 

Република Србија 

Агенција за привредне регистре 
 

Регистар финансијских извештаја 

Скоринг 


