РЕГИСТРАЦИОНА ПРИЈАВА ПОНОВНОГ УПИСА
ПРЕДУЗЕТНИКА У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА
Бранкова 25, 11000 Београд, www.apr.gov.rs

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

МЕСТО ЗА БАРКОД
додељује АПР

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.

Пословно/
регистровано
име:
Матични
број:

ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНОГ ОТПРАВКА ОДЛУКЕ РЕГИСТРАТОРА
* 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.

Захтевам да писмени отправак одлуке регистратора буде достављен на један од следећих начина:
Поштом на адресу
подносиоца у
Републици Србији

Поштом на адресу
седишта

Лично у ОЈ АПР-а:

Поштом на адресу
за пријем поште

Лично у седишту
АПР-а у Београду

Електронском
поштом:

(у припреми)

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ
Предузетник:

Пословођа/Пуномоћник:

Име:

Презиме:
Број пасоша
странца или личне
карте странца и
држава издавања:

ЈМБГ/

Евиденцијски број
(за странце):

*уносом идентификационих података подносиоцу се омогућава претрага статуса пријаве по подносиоцу на интернет страни АПР-а.

Адреса подносиоца (у Републици Србији):
Општина:
Место:

Број и назив
поште:

Улица:

Број и слово:

Спрат и број
стана:

Контакт подаци подносиоца пријаве:
Телефон:

Е-пошта:

Потписивањем регистрационе пријаве подносилац потврђује да је упопзнат/а са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку,
којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама, kао и са одредбом
члана 13. Закона о заштити података о личности.

Потписивањем регистрационе пријаве подносилац гарантује
за тачност унетих података сходно одредби члана 45. Закона о
поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

Потпис подносиоца пријаве:
___________________________

* НАПОМЕНА:
Од 1. октобра 2018. привредни субјекти немају обавезу да употребљавају печат у пословним писмима и другим документима по Закону о привредним
друштвима. Обавеза коришћења печата и даље важи за удружења, спортска удружења, фондације и задужбине.

ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕТНИКУ

МАТИЧНИ/РЕГИСТАРСКИ БРОЈ И ПИБ:
Матични/регистарски
број:
ПИБ:

ПОСЛОВНО/РЕГИСТРОВАНО ИМЕ:

АДРЕСА СЕДИШТА:
Општина:
Место:

Број и назив
поште:

Улица:

Број и слово:

Спрат и број
стана:

Физичко лице регистровано као предузетник:
Име:

Презиме:

ЈМБГ:

Број пасоша и
држава издавања
(за странца):

Физичко лице регистровано као пословођа:
* НАПОМЕНА:
Попуњава се само у колико постоји регистровани пословођа у регистру привредних субјеката. У зависности од броја регистрованих пословођа користити
потребан број стране 2.
Име:

Презиме:

ЈМБГ:

Број пасоша и
држава издавања
(за странца):

КОНТАКТ ПОДАЦИ:
Телефон 1:

Е-пошта:

Телефон 2:

Интернет
адреса:

Факс:

страна 2

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОНОВНИ УПИС У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА

Уз регистрациону пријаву уписа понуђача који је предузетник прилаже се :
Доказ о уплати накнаде за регистрацију понуђача у износу од 1.500,00 динара;
* НАПОМЕНА:
Потписивањем регистрационе пријаве подносилац потврђује да је упопзнат/а са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку,
којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Уколико странка прибавља сама податке потребно је да штиклира одговарајуће поље у наставку као и да попуни изјаву која је саставни део ове пријаве.

Извод из казнене евиденције, за домаће физичко лице САМО АКО СЕ ДОМАЋЕ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ НАЛАЗИ У КАЗНЕНОЈ
ЕВИДЕНЦИЈИ из ког се може утврдити да предузетник/ пословођа предузетника (уколико је регистрован) није
правоснажно осуђен за једно од следећих кривичних дела: кривично дело пореске утаје; кривично дело преварe;
кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности; кривично дело злоупотребe
службеног положаја; кривично дело трговине људима (и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у
ропском односу; кривична дела организованог криминала; кривично дело удруживања ради вршења кривичних дела;
кривично дело трговине утицајем, примања мита и давања мита, кривично дело злоупотребе у вези са јавним набавкама,
кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне
делатности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе положаја
одговорног лица, кривично дело прања новца – у случају ако имовина која је предмет прања новца потиче из свих
наведених кривичних дела; кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела; кривично дело
финансирања тероризма; кривично дело тероризма; кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких
дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело злоупотреба у вези са јавним набавкама; кривично
дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних
дела; кривично дело превара у обављању привредне делатности и кривично дело пореска утаја; кривично дело
тероризам. *Напомена:Регистратор може да утврди чињеницу да се домаће физичко лице НЕ НАЛАЗИ у службеној
евиденцији, по службеној дужности, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама; Уколико понуђач
има више регистрованих пословођа или законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих;
Уверење надлежне полицијске управе МУП-а, према територији боравка за страно физичко лице које има одобрен
боравак у РепублициСрбији којим се потврђује да физичко лице регистровано као предузетник није осуђивано за горе
побројана кривична дела;
Акт о неосуђиваности који је издат од стране надлежног органа државе чији је држављанин за страно физичко лице које
нема одобрен привремени боравак и никад није боравило у Републици Србији, којим се потврђује да није осуђивано за
горе побројана кривична дела или писана изјава самог физичког лица, дата под кривичном и материјалном
одговорношћу, оверена пред јавним бележником
Потврда надлежног пореског органа САМО УКОЛИКО ПОСТОЈИ ДУГ којом доказује понуђач доказује да му је
обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући
све настале камате и новчане казне. *Напомена: Регистратор може да утврди чињеницу да је понуђач измирио све
доспеле порезе и доприносе код Пореске управе, односно да не постоји дуг без обзира на висину, по службеној
дужности, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама;
Потврда надлежног пореског органа локалне самоуправе САМО УКОЛИКО ПОСТОЈИ ДУГ којом доказује понуђач доказује
да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга,
укључујући све настале камате и новчане казне. . *Напомена: Регистратор може да утврди чињеницу да је понуђач
измирио све доспеле доспеле обавезе јавних прихода код надлежног пореског органа локалне самоуправе, односно да
не постоји дуг без обзира на висину, по службеној дужности, осим ако странка изричито изјави да ће те податке
прибавити сама; Уколико предузетник обавља делатност и изван седишта, односно има регистроване огранке или
издвојена места чија се адреса седишта разликује од седишта, неопходно је да у наведеном случају приложи потврду
свих јединица локалне самоуправе на чијој територији обавља делатност;

страна 3

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку (”Службени гласник
РС“ бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако
странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање
поступка ће се сматрати неуредним.

МЕСТО ЗА БАРКОД
додељује АПР

ЗА ПОТРЕБЕ ВОЂЕЊА ПОСТУПКА У РЕГИСТРУ ПОНУЂАЧА, ДАЈЕМ СЛЕДЕЋУ

И З Ј А В У
Бранкова 25, 11000 Београд, www.apr.gov.rs

Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради личне податке, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка
прибавити: 1
а) све личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање.
б) следеће податке: 2
1.
2.
3.
4.

Упознат/а сам да , уколико наведене личне податке неопходне за одлучивање органа не поднесем у року од 3 дана од дана
подношења захтева, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним. 3
Потпис даваоца изјаве:

Место:
Датум:
дан

месец

година

___________________________

Сагласно одредби члана 13. Закона о заштити података о личности (”Службени гласник РС”; бр. 97/08, 104/09 - др. закон, 68/12 - одлука УС и 107/12), орган
власти обрађује податке без пристанка лица, ако је обрада неопходна ради обављања послова из своје надлежности одређених законом у циљу
остваривања интереса националне или јавне безбедности, одбране земље, спречавања, откривања, истраге и гоњења за кривична дела економских,
односно финансијских интереса државе, заштите здравља и морала, заштите права и слобода и дригог јавног интереса, а у другим случајевима на основу
писменог пританка лица.
1
Потребно је зокружити слово испред опције за коју се странка одлучила.
2
Попуњава се када странка у поступку који се покреће по захтеву странке изричито изјави да ће само део личних података о чињеницама о којима се води
службена евиденција, а које су неопходне за одлучивање, прибавити сама.
3
Попуњава орган који одређује рок приликом подношења захтева, односно најкасније у року од 8 дана.

