
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:

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

 * 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:

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ

Контакт подаци подносиоца пријаве:

Телефон: Е-пошта:

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.

М.П.

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.

*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):

НАЗИВ:

Број потврде о извршеној резервацији назива
(уписује се ако је извршена резервација назива):

 
МЕСТО ЗА БАРКОД

додељује АПР
 

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:

Број и слово:
Спрат и број
стана:

Број и назив
поште:
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ПОСЛОВНО ИМЕ

СКРАЋЕНО ПОСЛОВНО ИМЕ

ПРЕВОДИ ПОСЛОВНОГ ИМЕНА

* НАПОМЕНА:
У пословном имену потребно је навести додатак уз назив који означава да се ради о предузетнику, по избору оснивача. (Уколико оснивач не изврши
избор, као додатак уз назив регистроваће се предузетник или ортаци).

* НАПОМЕНА:
У пословном имену потребно је навести додатак уз назив који означава да се ради о предузетнику, по избору оснивача. (Уколико оснивач не изврши
избор, као додатак уз назив регистроваће се предузетник или ортаци).

* НАПОМЕНА:
Пословно име садржи име и презиме предузетника, предузетник или пр, ортаци или ор, опис претежне делатности, назив (није обавезан елемент) и
место седишта без адресе. Уписује се на ћириличком или латиничком писму.

* НАПОМЕНА:
Пословно име садржи име и презиме предузетника, предузетник или пр, ортаци или ор, опис претежне делатности, назив (није обавезан елемент) и
место седишта без адресе. Уписује се на ћириличком или латиничком писму.

* НАПОМЕНА:
Скраћено пословно име уписује се уколико постоји назив и тада обавезно садржи име и презиме предузетника, ознаку пр или ор и назив.
* НАПОМЕНА:
Скраћено пословно име уписује се уколико постоји назив и тада обавезно садржи име и презиме предузетника, ознаку пр или ор и назив.

* НАПОМЕНА:
Преводи пословног и скраћеног пословног имена уписују се уколико постоје. У одговарајућем пољу потребно је навести и на који језик се пословно
односно скраћено пословно име преводи.

* НАПОМЕНА:
Преводи пословног и скраћеног пословног имена уписују се уколико постоје. У одговарајућем пољу потребно је навести и на који језик се пословно
односно скраћено пословно име преводи.

Назив: Место
седишта:

Пословно име:

Превод пословног имена на страни језик:

Превод скраћеног пословног имена на страни језик:

Превод пословног имена на језик националне мањине:

Превод скраћеног пословног имена на језик националне мањине:

Језик:

Превод:

Језик:

Превод:

Језик:

Превод:

Језик:

Превод:

Предузетник: Пр:

Ортаци: Ор:

(није обавезан елемент)

ПРЕДУЗЕТНИК
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СЕДИШТЕ

Општина:

Место:

Улица:

Број и слово:

Спрат и број
стана:

Број и назив
поште:

ПРЕДУЗЕТНИК

AДРЕСА ЗА ПРИЈЕМ ПОШТЕ

АДРЕСА ЗА ПРИЈЕМ EЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ

Општина:

Место:

Улица:

Број и слово:

Спрат и број
стана:

Број и назив
поште:

Е-пошта:

* НАПОМЕНА:
Адреса за пријем поште је посебан предмет регистрације и уписује се само ако постоји и ако је различита од адресе седишта. Уколико адреса за пријем 
поште није регистрована, није могуће захтевати достављање одлуке Регистратора на ову адресу.

* НАПОМЕНА:
Адреса за пријем поште је посебан предмет регистрације и уписује се само ако постоји и ако је различита од адресе седишта. Уколико адреса за пријем 
поште није регистрована, није могуће захтевати достављање одлуке Регистратора на ову адресу.

* НАПОМЕНА:
Адреса за пријем електронске поште је посебан предмет регистрације и уписује се само ако постоји. Уколико адреса за пријем електронске поште није
регистрована, није могуће захтевати достављање одлуке Регистратора на ову адресу.

* НАПОМЕНА:
Адреса за пријем електронске поште је посебан предмет регистрације и уписује се само ако постоји. Уколико адреса за пријем електронске поште није
регистрована, није могуће захтевати достављање одлуке Регистратора на ову адресу.
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ВРЕМЕ НА КОЈЕ СЕ ПРЕДУЗЕТНИК РЕГИСТРУЈЕ

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ

КОНТАКТ ПОДАЦИ

* НАПОМЕНА:
Уписује се само претежна делатност навођењем одговарајуће шифре и назива делатности у складу са Уредбом о класификацији делатности.
* НАПОМЕНА:
Уписује се само претежна делатност навођењем одговарајуће шифре и назива делатности у складу са Уредбом о класификацији делатности.

* НАПОМЕНА:
Уколико се предузетник региструје на одређено време, прилаже се доказ о уплати накнаде за регистрацију брисања из Регистра.
* НАПОМЕНА:
Уколико се предузетник региструје на одређено време, прилаже се доказ о уплати накнаде за регистрацију брисања из Регистра.

Предузетник се региструје на неодређено време:

Предузетник се региструје на одређено време до:

Шифра:

Телефон 1: Факс:

Интернет
адреса:

Телефон 2:

Назив делатности:

www.

дан месец година

ОБЛИК ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ

Самостално : Ортачки:

ПОЧЕТАК ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ

Почетак обављања делатности пријавићу накнадно (пријавом промене података):
Од датума почетка обављања делатности, предузетнику почињу да теку све обавезе јавних прихода (порези, доприноси и
остали јавни приходи).
Уколико оснивач не означи понуђену опцију као датум почетка обављања делатности, регистроваће се датум
доношења решења о оснивању. 
Предузетник може да отпочне са обављањем делатности када обезбеди одговарајући простор, опрему и кадрове, односно
дужан је да пре почетка обављања делатности прибави акт надлежног органа о испуњености прописаних услова у погледу
простора, опреме и кадра, уколико је то предвиђено посебним прописом.

ПРЕДУЗЕТНИК
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Шифра стручне спреме:

* НАПОМЕНА:
Обавезно уписати шифру стручне спреме предузетника.
* НАПОМЕНА:
Обавезно уписати шифру стручне спреме предузетника.

ЛИЧНИ ПОДАЦИ ПРЕДУЗЕТНИКА

Презиме:Име:

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

Подаци о предузетнику који нису предмет регистрације, већ се уносе само уз пријаву за фонд ПИО:

010         Без стручне спреме

100         НК стручна спрема

200         ПК стручна спрема

300         КВ стручна спрема

499         Средња стручна спрема

500         ВКВ стручна спрема

   600        Виша стручна спрема

800        Висока стручна спрема

900        Магистар

901        Доктор наука

999        Непознато

ПРЕДУЗЕТНИК

Стручна спрема:

Пол:       Мушки:                                          Женски:

Незапослено лице (основна делатност):

Из радног односа (допунска делатност):

Пензионер:
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* НАПОМЕНА:
Обавезно навести шифру стручне спреме ортака. Објашњење за шифре налази се на страни 5.
* НАПОМЕНА:
Обавезно навести шифру стручне спреме ортака. Објашњење за шифре налази се на страни 5.

* НАПОМЕНА:
У зависности од броја ортака, користити потребан број примерака стране 6.
* НАПОМЕНА:
У зависности од броја ортака, користити потребан број примерака стране 6.

* НАПОМЕНА:
Предузетник региструје једног од ортака као лице овлашћено за заступање. Уколико се не упише један од ортака као лице овлашћено за заступање, сви
ортаци заједно врше функцију заступања.

* НАПОМЕНА:
Предузетник региструје једног од ортака као лице овлашћено за заступање. Уколико се не упише један од ортака као лице овлашћено за заступање, сви
ортаци заједно врше функцију заступања.

* НАПОМЕНА:
Потписом лице потврђује статус ортака и гарантује за тачност унетих података сходно одредби члана 45. Закона о поступку  регистрације у
Агенцији за привредне регистре.

* НАПОМЕНА:
Потписом лице потврђује статус ортака и гарантује за тачност унетих података сходно одредби члана 45. Закона о поступку  регистрације у
Агенцији за привредне регистре.

ЛИЧНИ ПОДАЦИ ОРТАКА

Презиме:Име:

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

Стручна спрема:

Пол:       Мушки:                                          Женски:

Подаци о ортаку који нису предмет регистрације, већ се уносе само уз пријаву за фонд ПИО:

Незапослено лице (основна делатност):

Из радног односа (допунска делатност):

Пензионер:

Ортак је овлашћен за заступање:

_________________________________
потпис ортака

потпис ортака

* НАПОМЕНА:
Обавезно навести шифру стручне спреме ортака. Објашњење за шифре налази се на страни 5.
* НАПОМЕНА:
Обавезно навести шифру стручне спреме ортака. Објашњење за шифре налази се на страни 5.

* НАПОМЕНА:
Предузетник региструје једног од ортака као лице овлашћено за заступање. Уколико се не упише један од ортака као лице овлашћено за заступање, сви
ортаци заједно врше функцију заступања.

* НАПОМЕНА:
Предузетник региструје једног од ортака као лице овлашћено за заступање. Уколико се не упише један од ортака као лице овлашћено за заступање, сви
ортаци заједно врше функцију заступања.

* НАПОМЕНА:
Потписом лице потврђује статус ортака и гарантује за тачност унетих података сходно одредби члана 45. Закона о поступку  регистрације у
Агенцији за привредне регистре.

* НАПОМЕНА:
Потписом лице потврђује статус ортака и гарантује за тачност унетих података сходно одредби члана 45. Закона о поступку  регистрације у
Агенцији за привредне регистре.

ЛИЧНИ ПОДАЦИ ОРТАКА

Презиме:Име:

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

Стручна спрема:

Пол:       Мушки:                                          Женски:

Подаци о ортаку који нису предмет регистрације, већ се уносе само уз пријаву за фонд ПИО:

Незапослено лице (основна делатност):

Из радног односа (допунска делатност):

Пензионер:

Ортак је овлашћен за заступање:

_________________________________

ПРЕДУЗЕТНИК



страна 7

ПРОКУРИСТИ
* НАПОМЕНА:
Прокура се не може ограничити осим супотписом других прокуриста или предузетника у ком случају је реч о заједничкој прокури.
Ортачка радња не може имати прокуристу.

* НАПОМЕНА:
Прокура се не може ограничити осим супотписом других прокуриста или предузетника у ком случају је реч о заједничкој прокури.
Ортачка радња не може имати прокуристу.

* НАПОМЕНА:
У случају постојања заједничке прокуре, попунити одговарајућа поља у зависности од броја лица у заједничкој прокури.
* НАПОМЕНА:
У случају постојања заједничке прокуре, попунити одговарајућа поља у зависности од броја лица у заједничкој прокури.

* НАПОМЕНА:
У зависности од броја појединачних  или заједничких прокура односно броја лица у заједничкој прокури, користити потребан број примерака стране 7.
* НАПОМЕНА:
У зависности од броја појединачних  или заједничких прокура односно броја лица у заједничкој прокури, користити потребан број примерака стране 7.

Појединачна прокура:

Презиме:Име:

ЈМБГ:

ЈМБГ:

ЈМБГ:

ЈМБГ:

ЈМБГ:

Број пасоша и
држава издавања
(за странца):

Број пасоша и
држава издавања
(за странца):

Број пасоша и
држава издавања
(за странца):

Број пасоша и
држава издавања
(за странца):

Број пасоша и
држава издавања
(за странца):

Појединачна прокура:

Презиме:Име:

Заједничка прокура:

Лица у заједничкој прокури:

Презиме:Име:

Прокуриста: Предузетник:

Презиме:Име:

Прокуриста:

Презиме:Име:

Прокуриста:

1.

2.

3.

Предузетник:

Предузетник:

ПРЕДУЗЕТНИК
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ИЗДВОЈЕНА МЕСТА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ

* НАПОМЕНА:
У зависности од броја издвојених места, користити потребан број примерака стране 8.
* НАПОМЕНА:
У зависности од броја издвојених места, користити потребан број примерака стране 8.

ПРЕДУЗЕТНИК

Шифра: Назив делатности:

Делатност:

Адреса:

Општина:

Место:

Улица:

Шифра: Назив делатности:

Делатност:

Адреса:

Општина:

Место:

Улица:

Шифра: Назив делатности:

Делатност:

Адреса:

Општина:

Место:

Улица:

Шифра: Назив делатности:

Делатност:

Адреса:

Општина:

Место:

Улица:

Шифра: Назив делатности:

Делатност:

Адреса:

Општина:

Место:

Улица:

Број и слово:
Спрат и број
стана:

Број и назив
поште:

Број и слово:
Спрат и број
стана:

Број и назив
поште:

Број и слово:
Спрат и број
стана:

Број и назив
поште:

Број и слово:
Спрат и број
стана:

Број и назив
поште:

Број и слово:
Спрат и број
стана:

Број и назив
поште:
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ПРЕДУЗЕТНИК

Документација која се прилаже уз пријаву оснивања предузетника:

Уколико се предузетник региструје за обављање делатности за коју се тражи претходна дозвола, сагласност или други
акт надлежног органа као услов за регистрацију, потребно је доставити и одговарајућу дозволу, сагласност или други
акт надлежног органа у оригиналу или овереној копији 

Писано овлашћење којим предузетник издаје прокуру (уколико је издата прокура)

Доказ о идентитету предузетника (за домаће физичко лице - фотокопија личне карте, а за странца - фотокопија пасоша, односно
фотокопија личне карте, ако је издата странцу)

Доказ о уплати накнаде

Друго: _________________________________________________________________________________________________

Потпис прокуристе оверен од надлежног органа овере (уколико је издата прокура)
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