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Потпис подносиоца захтева

Заступника правног лицаФизичког лица Пуномоћника правног лица

Име и презиме

ЈМБГ
(јединствени матични

 број грађана)

Број пасоша
Држава издавања(или избегличке

легитимације)

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ
ПОТВРДЕ / УВЕРЕЊА

Бранкова 25
11000 Београд, Република Србија
Инфо центар +381 11 202 33 50
www.apr.gov.rs 

Адреса
место

улица

општина

број и слово спрат, број стана и слово

Захтев се подноси преко:

ПОДАЦИ О РЕГИСТРУ

Регистар привредних субјеката Регистар удружења

Регистар туризма Регистар стечајних масаРегистар јавних гласила

Регистар удружења друштава и савеза у области спорта

Регистар задужбина и фондација и представништва страних задужбина и фондација

Лично у Београду, у седишту АПР

Поштом на адресу субјекта

Лично у организационој јединици АПР

НАЧИН НА КОЈИ ЋЕ БИТИ ИЗВРШЕНО ДОСТАВЉАЊЕ ПОТВРДЕ / УВЕРЕЊА

Поштом на адресу подносиоца регистрационе пријаве 

(обавезно попунити ради остваривања лакше комуникације са Агенцијом за привредне регистре)

Телефон Е - пошта

Контакт подаци 

* Обавезно означити Регистар

м.п.

ПОДАЦИ О СУБЈЕКТУ ЗА КОЈИ СЕ ПОТВРДА / УВЕРЕЊЕ ИЗДАЈЕ

доо

ад

од

кд

Правна форма
јавно предузеће

задруга

задружни савез

огранак страног привредног друштва

представништво страног правног лица

Пословно име

Матични број /
регистарски број

предузетник

спортско удружење / друштво / савеззадужбина/ фондација/ представништво стране задужбине и фондације

друго

удружење / савез удружења

представништво страног удружења

Регистар страних удружења

јавно гласило

туристичка агенција

стечајна маса

Седиште
место

улица

општина

број и слово спрат, број стана и слово

Лично у општинској канцеларији
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ВРСТА ПОТВРДЕ / УВЕРЕЊА

НАПОМЕНА:
Уз захтев за издавање потврде / уверења прилаже се доказ о уплати одговарајуће накнаде.

Потврда / уверење да субјект није регистрован у Регистру или да Регистар не садржи тражени податак

Потврда / уверење о правном следбеништву

лицима овлашћеним за заступање

оснивачима

капиталу

забележбама

Временски период на који се захтев односи:

огранцима

просторијама ван седишта предузетника

престанку обављања делатности

друго

да није регистрован предузетник, оснивач или законски заступник

да није регистрован предузетник

да је субјект у процесу регистрације

да је привредни субјект брисан као неактиван на основу одредбе чл. 68 ст. 2 Закона о регистрацији привредних субјеката

да није регистрован поступак ликвидације или стечаја субјекта, нити је субјект престао
да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом

да није регистровано да је субјект осуђиван због привредног преступа

да није регистровано да је субјекту изречена правноснажна судска или управна мера забране
обављања делатности

Друго:

Потврда / уверење о историјски регистрованим подацима о:

општим условима путовања

руководиоцу туристичке агенције

полиси осигурања
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