РЕГИСТРАЦИОНА
ПРИЈАВА ОСНИВАЊА
ПРЕДУЗЕТНИКА

Трг Николе Пашића бр. 5
11000 Београд, Република Србија
Инфо центар +381 11 202 33 50
e - mail: preduzetnici@apr.gov.rs
www.apr.gov.rs

ПОДАЦИ О ПОСЛОВНОМ ИМЕНУ
Облик обављања делатности:

Самосталан

Ортачки

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 односно ортаци)

Предузетник

или

ПР

Ортаци

или

ОР

Пуно пословно име садржи: име оснивача - предузетника, ознаку Предузетник или ПР или Ортаци или ОР, делатност,
назив (није обавезан елемент) и пословно седиште:

* Провера назива врши се преко сајта агенције www.apr.gov.rs

Назив као део пословног имена
(није обавезан елемент)

Пословно седиште

(Уколико се региструју простори
ван пословног седишта,
попунити додатак уз оснивање 01)

место

општина

улица

број

Скраћено пословно име

(није обавезан елемент)

ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕТНИКУ - ОСНИВАЧУ
Име и презиме
Адреса

(није предмет
регистрације)

место

општина

улица

број

ЈМБГ

(јединствени матични
број грађана)

Број пасоша

(или избегличке
легитимације)

за домаће физичко лице

Држава издавања
за страно физичко лице (или избеглицу)

Подаци о предузетнику који нису предмет регистрације, већ се уносе само у пријаву за фонд ПИО:
Стручна спрема оснивача
Пол:

Женски

* објашњење за шифре се налази на страни 02

Незапослено лице (основна делатност)
Из радног односа (допунска делатност)

Мушки

(Уколико је облик обављања делатности ортачки, попунити додатак уз оснивање 02)

Пензионер

ПОЧЕТАК ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ
(регистрационом пријавом промене, додатак 01)
Почетак обављања делатности пријавићу накнадно*
Од датума почетка обављања делатности предузетнику почињу тећи 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.

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ
Унети само једну делатност у складу са Законом о класификацији делатности и о Регистру јединица разврставања
Шифра

страна
01

Опис
делатности

Регистарска ознака возила

(само за делатност такси превоза)

КОНТАКТИ (попунити ради остваривања лакше комуникације са Агенцијом за привредне регистре)
Телефон 1
Факс
Телефон 2
Интернет адреса

Е-пошта

ШИФРЕ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ ОСНИВАЧА ОДНОСНО ОРТАКА*
010

Без школске 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

*Обавезно попунити шифру стручне спреме за оснивача страна 01, односно за ортаке додатак 02.

НАПОМЕНА:

Уз регистрациону пријаву оснивања предузетника прилаже се доказ о уплати накнаде за
регистрацију оснивања и доказ о идентитету оснивача (фотокопија личне карте или пасоша).
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 кадрова, уколико је то
предвиђено посебним прописом.

НАЧИН НА КОЈИ ЋЕ БИТИ ИЗВРШЕНО ДОСТАВЉАЊЕ РЕШЕЊА / ЗАКЉУЧКА
Поштом на адресу подносиоца пријаве

Лично у организационој јединици Агенције за привредне регистре

Лично у општинској канцеларији

Лично у Београду, у седишту Агенције за привредне регистре

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ РЕГИСТРАЦИОНЕ ПРИЈАВЕ
Пријаву подноси:

Оснивач

Пуномоћник

Име и презиме
ЈМБГ

(јединствени матични
број грађана)

за домаће физичко лице

Број пасоша

Држава издавања

(или избегличке
легитимације)

место

за страно физичко лице (или избеглицу)

општина

Адреса
улица

ИЗЈАВА:

страна
02

број

Потписом гарантујем за тачност података унетих у регистрациону пријаву
сходно одредби члана 78. Закона о регистрацији привредних субјеката којом
је прописана казна затвора од три месеца до пет година за лице које Регистру
пријави неистинит податак или достави лажни или преиначени документ. _______________________________________________________
Потпис подносиоца регистрационе пријаве
М.П.

ДОДАТАК УЗ ОСНИВАЊЕ 01:
ПРОСТОР ВАН ПОСЛОВНОГ СЕДИШТА

ПОДАЦИ О ПРОСТОРУ ВАН ПОСЛОВНОГ СЕДИШТА
1.
општина

место

Адреса простора ван
пословног седишта

број

улица

Унети само једну делатност у складу са
Законом о класификацији делатности и
о Регистру јединица разврставања

шифра делатности

опис делатности

Регистарска ознака возила

(само за делатност такси превоза)

2.
општина

место

Адреса простора ван
пословног седишта

број

улица

Унети само једну делатност у складу са
Законом о класификацији делатности и
о Регистру јединица разврставања

шифра делатности

опис делатности

Регистарска ознака возила

(само за делатност такси превоза)

3.

општина

место

Адреса простора ван
пословног седишта

број

улица

Унети само једну делатност у складу са
Законом о класификацији делатности и
о Регистру јединица разврставања

шифра делатности

опис делатности

Регистарска ознака возила

(само за делатност такси превоза)

4.

општина

место

Адреса простора ван
пословног седишта

број

улица

Унети само једну делатност у складу са
Законом о класификацији делатности и
о Регистру јединица разврставања

шифра делатности

опис делатности

Регистарска ознака возила

(само за делатност такси превоза)

НАПОМЕНА:

У простору ван пословног седишта може се регистровати и обављати делатност која није
регистрована као претежна делатност предузетника. Уколико није уписана шифра или опис делатности,
у простору ван пословног седишта, регистроваће се претежна делатност предузетника.

ДОДАТАК УЗ ОСНИВАЊЕ 02:
ПОДАЦИ О ОСТАЛИМ ОРТАЦИМА
ПОДАЦИ О ОРТАЦИМА
1.

Име и презиме
Адреса

(није предмет
регистрације)

место

општина

улица

број

Број пасоша

ЈМБГ

(или избегличке
легитимације)

(јединствени матични
број грађана)

за домаће физичко лице

за страно физичко лице (или избеглицу)

Држава издавања

Потпис ортака
Подаци о ортаку који нису предмет регистрације, већ се уносе само у пријаву за фонд ПИО:
Стручна спрема оснивача

Незапослено лице (основна делатност)

* објашњење за шифре се налази на страни 02

Из радног односа (допунска делатност)
Пол:

Женски

Мушки

Пензионер

2.

Име и презиме
Адреса

(није предмет
регистрације)

место

општина

улица

број

Број пасоша

ЈМБГ

(или избегличке
легитимације)

(јединствени матични
број грађана)

за домаће физичко лице

за страно физичко лице (или избеглицу)

Држава издавања

Потпис ортака
Подаци о ортаку који нису предмет регистрације, већ се уносе само у пријаву за фонд ПИО:
Стручна спрема оснивача

Незапослено лице (основна делатност)

* објашњење за шифре се налази на страни 02

Из радног односа (допунска делатност)
Пол:

Женски

Мушки

Пензионер

ПОДАЦИ О ОРТАКУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ЗАСТУПАЊЕ
Име и презиме
Број пасоша

ЈМБГ

(јединствени матични
број грађана)

за домаће физичко лице

(или избегличке
легитимације)

Држава издавања

за страно физичко лице (или избеглицу)

