
ЈЕДИНСТВЕНА РЕГИСТРАЦИОНА
ПРИЈАВА ОСНИВАЊА ПРАВНИХ
ЛИЦА И ДРУГИХ СУБЈЕКАТА 
И РЕГИСТРАЦИЈЕ У ЈЕДИНСТВЕНИ
РЕГИСТАР ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

уноси се уколико постоји

Назив 

страна
01

Образац ЈРППС - 2

Телефон

Е-пошта

Факс

Интернет адреса

Седиште
место

улица

општина

број и слово спрат, број стана и слово

доо ад од кд задруга

друго:

Правна форма

Део пословног имена који ближе означава делатност

НАПОМЕНА:

_________________________________________________

Потписом се  гарантује 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.

Провера назива врши се преко интернет стране Агенције www.apr.gov.rs

Број и назив поште

* ова рубрика се попуњава уколико је извршена резервација назива

Број потврде о
извршеној

резервацији назива

ПОДАЦИ О РЕЗЕРВИСАНОМ НАЗИВУ

Оснивача привредног субјекта Пуномоћника оснивача привредног субјектаПријава се подноси преко:

Име и презиме

ЈМБГ
(јединствени матични

 број грађана)

Број пасоша
Држава издавања(или избегличке

легитимације)

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ

Лично у Београду, у седишту АПР

Поштом на адресу: 

Лично у организационој јединици АПР

НАЧИН НА КОЈИ ЋЕ БИТИ ИЗВРШЕНО ДОСТАВЉАЊЕ РЕШЕЊА/ЗАКЉУЧКА

Заступника правног лица оснивача

Адреса
место

улица број и слово

поштански број

Име и презиме/
Назив привредног

субјекта

јавно предузеће представништво

огранак страног правног лица

Контакт подаци привредног субјекта

Пуно пословно име 

називброј

Трг Николе Пашића бр. 5
11000 Београд, Република Србија
Инфо центар +381 11 202 33 50
Е - пошта: drustva@apr.gov.rs
www.apr.gov.rs 
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Спољна трговина Услуге у спољној трговини

ПОДАЦИ О ОСНОВНОМ КАПИТАЛУ (подаци о капиталу се уносе у еврима и динарској противвредности на дан уплате)

Укупан основни
капитал

*збирни износ новчаног и неновчаног капитала

Новчани

Неновчани

уписан

уплаћен

ВРЕМЕ ТРАЈАЊЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА
дан месец година

неограничено ограничено до

ограничено наступањем услова

СКРАЋЕНО И/ИЛИ ПОСЛОВНО ИМЕ НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ (није обавезан елемент)

Скраћено пословно име привредног субјекта

Назив 

Седиште
место

улица

општина

број и слово спрат, број стана и слово

Правна форма

Пуно пословно име привредног субјекта на страном језику у службеној употреби у Европској унији

Скраћено пословно име привредног субјекта на страном језику у службеној употреби у Европској унији

Опис неновчаног капитала

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

Шифра Опис
делатности

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ

Врсте акција (односи се само на затворено акционарско друштво)

Обичне 

Преференцијалне

број акција

број акција

еври динари

дан месец година

Напомена за задруге и друштва лица:
Ортаци немају обавезу регистрације улога (основног капитала).
Задругари по основу чланарине немају основни капитал.

правна форманазив место седишта (без адресе)

правна форманазив место

еври динари

дан месец година

уписан

унет

еври

дан месец година

еври динари

дан месец година

динари

еври динари



ПОДАЦИ О ОСНИВАЧИМА 

страна
03

Адреса место

улица

општина

број и слово спрат, број стана и слово

Члан доо АкционарСтатус: Ортак Командитор Комплементар Задругар Други

Име и презиме/
пословно име

ЈМБГ

за страно физичко лице (или избеглицу)

(јединствени матични
 број грађана)

Број пасоша/
регистарски број Држава издавања

(или избегличке
легитимације)

за страно правно лице држава регистрације

Подаци о основном капиталу оснивача
(подаци о капиталу се уносе у еврима и динарској противвредности на дан уплате)

за страно правно лице регистарски број

(за страно физичко
лице или избеглицу

адреса пребивалишта - 
боравишта у 

Републици Србији)

Седиште
страног  правног

лица оснивача

место

улица

држава

број

Телефон

Е-пошта

Факс

Интернет адреса

 

У случају регистрације више оснивача попунити више примерака стране 03

Укупан основни
капитал оснивача

Опис неновчаног капитала

Врсте акција (односи се само на затворено акционарско друштво)

Обичне Преференцијалне
број акција број акција

Напомена за друштва лица и задруге:
Ортаци немају обавезу регистрације улога (основног капитала). Задругари по основу чланарине немају основни капитал.

%Удео

Новчани

Неновчани

уписан

уплаћен

еври динари

дан месец година

еври динари

дан месец година

уписан

унет

еври

дан месец година

еври динари

дан месец година

динари

(акционар не попуњава поље о уделу)

збирни износ новчаних и неновчаних капитала

Подаци за Фонд ПИО (обавезно попунити)
Заснивам радни однос у привредном субјекту уз обавезу да у року од 8 дана од регистрације
извршим пријаву на осигурање Фонду ПИО
Не заснивам радни однос у привредном субјекту и овлашћујем Агенцију да изврши пријаву на
осигурање Фонду ПИО и пријаву података о обвезнику плаћања доприноса и почетку пословања 

Овлашћујем Агенцију за привредне регистре да  Републичком заводу за здравствено осигурање изврши пријаву
података о обвезнику плаћања доприноса.
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Директор (Генерални директор акционарског друштва) Председник Управног одбора

Заменик председника Управног одбора Члан Управног одбора Прокуриста

Лице овлашћено за заступање друштва

Адреса место

улица

општина

број и слово спрат, број стана и слово

Име и презиме 

ЈМБГ

за страно физичко лице (или избеглицу)

(јединствени матични
 број грађана)

Број пасоша
Држава издавања(или избегличке

легитимације)

(за страно физичко
лице или избеглицу

адреса пребивалишта -
боравишта у

Републици Србији)

Телефон

Е-пошта

Факс

Интернет адреса

Овлашћења
у промету унутрашњем

спољнотрговинском

неограничена ограничена

неограничена ограничена
унети опис ограничења

унети опис ограничења

функција у друштву

Директор (Генерални директор акционарског друштва) Председник Управног одбора

Заменик председника Управног одбора Члан Управног одбора Прокуриста

Лице овлашћено за заступање друштва

Адреса
место

улица

општина

број и слово спрат, број стана и слово

Име и презиме 

ЈМБГ

за страно физичко лице (или избеглицу)

(јединствени матични
 број грађана)

Број пасоша
Држава издавања(или избегличке

легитимације)

(за страно физичко
лице или избеглицу

адреса пребивалишта -
боравишта у

Републици Србији)

Телефон

Е-пошта

Факс

Интернет адреса

Овлашћења
у промету унутрашњем

спољнотрговинском

неограничена ограничена

неограничена ограничена
унети опис ограничења

унети опис ограничења

функција у друштву

ПОДАЦИ О ДИРЕКТОРУ, ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА И ДРУГИМ ЗАСТУПНИЦИМА
У случају регистрације више заступника попунити више примерака стране 04



ПОДАЦИ О ОГРАНЦИМА СА ОВЛАШЋЕЊЕМ У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ

страна
05

У случају регистрације више огранака попунити више примерака стране 05

Адреса место

улица

општина

број и слово спрат, број стана и слово

Име и презиме 

ЈМБГ

за страно физичко лице (или избеглицу)

(јединствени матични
 број грађана)

Број пасоша
Држава издавања(или избегличке

легитимације)

(за страно физичко
лице или избеглицу

адреса пребивалишта - 
боравишта у 

Републици Србији)

Телефон

Е-пошта

Факс

Интернет адреса

Овлашћења
у промету унутрашњем

спољнотрговинском

неограничена ограничена

неограничена ограничена
унети опис ограничења

унети опис ограничења

Место пословања
 огранка

место

улица

општина

број и слово спрат, број стана и слово

Пословно име
огранка

Претежна делатност (унети само једну делатност у складу са Законом о класификацији делатности и о Регистру јединица разврставања)

Шифра Опис
делатности

Заступник огранка

Уколико није уписана шифра делатности огранка, регистроваће се  претежна делатност привредног субјекта.
НАПОМЕНА:

Уколико нису уписани подаци о заступнику огранка, као заступник огранка регистроваће се директор
привредног субјекта.

НАПОМЕНА:

пословно име огранка садржи пословно име привредног субјекта и назив и место пословања огранка
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