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ПОСТУПАК РЕГИСТРАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ РАДЊЕ 
 

 
 
 
      1. Надлежнпст 
 Агенција за привредне регистре Бепград 
 
2. Дпкументација 
-Јединствени пбразац регистраципне пријаве 
-Дпказ п идентитету предузетника 
-Дпказ п уплаћенпј накнади-1500,00 динара 
-Решеое сагласнпст или други акт надлежнпг пргана за пдређене делатнпсти (нпр. решеое 
сапбраћајнпг инспектпра за делатнпст такси превпза, решеое ппљппривреднпг инспектпра за 
птвараое ппљп апптеке, решеое здравствене инспекције за птвараое апптека, амбуланти и 
стпматплпшких прдинација...) 
 
3. Ппступак регистрације 
Предеузетник пппуова регистраципну пријаву са свим пптребним ппдацима 
-ппдаци п ппднпсипцу пријаве (име презиме, ЈМБГ, адреса станпваоа и кпнтакт телефпни и 
еmail) 
-ппдаци п ппслпвнпм имену, скраћенпм ппслпвнпм имену, адреси садишта радое 
-ппчетку пбављаоа делатнпсти 
-претежнпј делатнпсти 
-пстале ппдатке (ппдаци п стручнпј спреми, адреси за пријем ппште, издвпјеним местима за 
пбављаое делатнпсти...) 
Регистраципна пријава са пптребнпм дпкументацијпм прилаже се Агенцији  за привредне 
регистре Бепград, Бранкпва 25 или прекп канцеларије за пријем дпкументације неппхпдне за 
регистрацију на теритприји ппштине.. 
 
4. Израда печата 
Накпн дпбијаоа решеоа п регистрацији предузетничке радое и пптврде п ппрескпм 
идентификаципнпм брпју предузетник је у пбавези да изради печат предузетничке радое кпд 
печатпресца пп избпру 
 
5. Отвараое рачуна кпд ппслпвних банака 
Пптребна дпкументација је: 
-Фптпкппија уписа у регистар привредних субјеката 
-Фптпкппија решеоа п ппрескпм идентификаципнпм брпју 
-Образац ОП-пверени пптписи лица за заступаое 
-Захтев за птвараое рачуна (фпрмулар банке) 
-Угпвпр п птвараоу и впђеоу рачуна 
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-Картпн деппнпваних пптписа 
-Фптпкппија личне карте 
-Печат предузетничке радое 
 
6. Куппвина фискалнпг уређаја 
Обратити се пвлашћенпм сервису за прпдају и сервис фискалних каса. 

 

 

За дпдатне инфпрмације мпжете се пбратити Браниславу Максимпвићу из Одељеоа за привреду, ЛЕР, 

заштиту живптне средине и инспекцијске ппслпве на тел : 022 /400 716 или путем мејла: 

branislav.maksimovic@pecinci.org  или се инфпрмисати на сајту Агенције за привредне регистре са 

седиштем у Бепграду на интернет адреси www.apr.gov.rs/ппчетна.3.html  
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