
РЕГИСТРАЦИОНА ПРИЈАВА ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА
О ПРЕДСТАВНИШТВУ СТРАНОГ УДРУЖЕЊА

ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНОГ ОТПРАВКА ОДЛУКЕ РЕГИСТРАТОРА

Захтевам да ми се достави писмени отправак одлуке Регистратора на један од следећих начина:

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

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

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

НАЗИВ

* НАПОМЕНА:
Уз  регистрациону пријаву промене подноси се одговарајући додатак у зависности од врсте промене.

Матични
број:

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.

*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

 

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:

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:



 
 
Агенција за привредне регистре  

 
П Р И Ј А В А 

 

ЗА УПИС ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА У РЕГИСТРУ СТРАНИХ УДРУЖЕЊА 
 
1) Назив страног удружења 

 
 

(навести пун назив страног удружења уписан у Регистар страних удружења) 
 
2) Назив представништва страног удружења 

 
 

(навести пун назив представништва страног удружења уписан у Регистар страних удружења) 
 
3) Адреса седишта представништва страног удружења у Републици Србији 

 
 

(навести седиште и адресу уписану у Регистар страних удружења) 
 

4) Матични број представништва страног удружења у Републици Србији 
 

 
 

(навести матични број представништва страног удружења у Републици Србији уписан у Регистар страних удружења) 
 
5) Промена података у Регистру страних удружења 

(Обележити промену података који се уписују у Регистар страних удружења) 

□  Назив страног удружења – додатак 03; 
□  Скраћени назив страног удружења – додатак 03; 
□  Седиште страног удружења у држави у којој је основано – додатак 03; 
□  Назив представништва страног удружења – додатак 01; 
□  Адреса седишта представништва страног удружења у Републици Србији – додатак 02; 
□  Адреса огранака представништва страног удружења у Републици Србији – додатак 05; 
□  Време за које је представништво страног удружења основано – додатак 04; 
□  Лице овлашћено за заступање и представљање страног удружења у Републици Србији – додатак 06; 
□  Циљеви страног удружења – додатак 07; 
□  Упис забелешке – додатак 08; 
□  Контакт подаци – додатак 09. 
 

 
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)  Одлука надлежног органа о промени података; 
2)  Записник са седнице надлежног органа за доношење одлуке 

о промени података, у изворнику или овереном препису; 
3)  Доказ о уплати накнаде за упис промене података у Регистру 

страних удружења. 


	Check Box1: Off
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Radio Button5: Off
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off


