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Strana /
Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге
Вука Караџића 6, 78000 Бањалука 
Тел: 051/217-443, Фах: 051/217-323 
www.apif.net
; 
info@apif.net
ПРИЈАВА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
пословних субјеката 
Запримљена под бројем протокола:_____________ 
Пријава запримљена дана__/__/____године у__:__сати 
у пословној јединици (ПЈ)______________________ 
Шифра ПЈ ______________ 
Службеник:
_____________________
Окружни привредни суд
__________________ 
ЈМБ службеника:  
Број протокола
__________________________ 
1.
ПРЕДМЕТ УПИСА:
Оснивање  
Промјена    
2.
ПРАВНА ФОРМА ПОСЛОВНОГ СУБЈЕКТА
ДОО 
        АД/ДД 
        КД 
            ОД/ДНО
ДРУГО
3.
ПОДАЦИ О СУБЈЕКТУ УПИСА
Фирмa
Скраћена ознака фирме
МБС 
/ Рег.уложак _
______________________
   ЈИБ 
МБ 
  ПДВ 
Сједиште пословног субјекта 
Улица и број
 __________________________________________________________________ 
Поштански број                                 Мјесто  ___________________________________________ 
Општина/Град
 _________________________________________________________________ 
Контакт подаци
Телефон 
_
____________________________ 
Факс
 __________________________ 
E-mail  _
______________________________
ПРАВНИ ОСНОВ УПИСА
4.
(* само за упис промјене фирме већ уписаних пословних субјеката у регистар )
5.
ПРОМЈЕНА СЈЕДИШТА – НОВО СЈЕДИШТЕ ПОСЛОВНОГ СУБЈЕКТА
Улица и број
 __________________________________________________________________
Поштански број                                 Мјесто  ___________________________________________ 
Општина/Град
 _________________________________________________________________
( *само за упис промјене сједишта већ уписаних пословних субјеката у регистар )
6.
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ У КОЈЕМ ПОСЛУЈЕ СУБЈЕКТ УПИСА
У власништву/Закуп
 _____________________________________________________________ 
Број посједовног листа ___________________________________________________________ 
Број уговора о закупу ____________________________________________________________ 
Име и презиме власника _________________________________________________________ 
ЈМБ 
/ ЈИБ 
власника    
7.
ВРИЈЕМЕ ТРАЈАЊА СУБЈЕКТА УПИСА
Неодређено вријеме 
Одређено вријеме 
8.
ОСНИВАЧИ/ЧЛАНОВИ СУБЈЕКТА УПИСА:
Презиме и име / Фирма
Адреса / сједиште
Број л.к. / пасоша / МБС
ЈМБ / ЈИБ / МБ
9.1. Уписани 
Оснивач
У новцу
У стварима
У правима
Рад / услуге
У акцијама
Укупно
Капитал [%]
Укупно
100
9.
ОСНОВНИ КАПИТАЛ СУБЈЕКТА УПИСА
9.2. Уплаћени и унесени 
Оснивач
У новцу
У стварима
У правима
Рад / услуге
У акцијама
Укупно
Капитал [%]
Укупно
100
10.
ОБЛИК СВОЈИНЕ
Државни 
 Приватни 
Мјешовити 
11.
ПОРИЈЕКЛО КАПИТАЛА
Домаћи 
Страни
Мјешовити 
12.
ДЈЕЛАТНОСТ СУБЈЕКТА УПИСА
Шифра
Назив
13. ПРЕТЕЖНА ДЈЕЛАТНОСТ СУБЈЕКТА УПИСА 
Шифра
Назив
14. СПОЉНОТРГОВИНСКА ДЈЕЛАТНОСТ СУБЈЕКТА УПИСА
ЛИЦА ОВЛАШТЕНА ЗА ЗАСТУПАЊЕ СУБЈЕКТА УПИСА
15.
ПРОКУРА
16.
Појединачна 
Заједничка
17. Подаци за пословну јединицу
Оснивање   
Промјена    
Адреса пословне јединице
Лице овлаштено за заступање пословне јединице
18.
ОСНОВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ И УПИС У РЕГИСТАР ОБВЕЗНИКА ИНДИРЕКТНИХ
ПОРЕЗА
(УИО/УИНО)
Врста регистрације 
X
Регистрација за ПДВ 
Регистрација за акцизу 
Регистрација за обављање спољнотрговинског пословања 
Регистрација за обављање дјелатности међународне шпедиције 
Регистрација за акцизу
Врста прихода
Назив акцизе
Увоз
Производња
Датум отпочињања
Регистрација за обављање дјелатности међународне шпедиције 
–
локација за подношење 
царинских пријава ЦИ/ЦР на ГП и име и презиме лица која ће подносити царинске пријаве 
Локација
Име и презиме
ЈМБ
                         ( *предвиђено за упис код већ уписаних пословних субјеката у регистар )
19.
ПОВЕЗАНА ДРУШТВА
19.1. Матично (контролно) привредно друштво 
Број
Матично (контролно)  друштво
Сједиште
МБС
ЈИБ
МБ
19.2. Зависна (подређена) привредна друштва 
Број
Зависно  (контролно)  друштво
Сједиште
МБС
ЈИБ
МБ
20.
ПОДАЦИ О ЛИЦУ КОЈЕ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ
Име и презиме/ 
Фирма_______
____________________________________________________
______________
Број уговора ______________________________________________________
_____________
ЈМБ/ЈИБ 
Адреса ___________________________________________________________
_____________
Име и презиме овлашћеног књиговође 
______________________________________________
_________________________________
Тел/Моб/Е
-
mail 
______________________________________________________
_____________
( *предвиђено за упис код већ уписаних пословних субјеката у регистар )
21.
БАНКАРСКИ ТРАНСАКЦИОНИ РАЧУНИ 
(за плаћање директних и индиректних пореза) 
Назив и сједиште пословне банке
Број банкарског трансакционог рачуна
                         ( *предвиђено за упис код већ уписаних пословних субјеката у регистар )
22.
НАПОМЕНА ЗА ГЛАВНУ КЊИГУ 
23.
ПРИЛОГ (исправе које се достављају уз пријаву) 
24.
НАЧИН ДОСТАВЕ СУДСКЕ ОДЛУКЕ ПОДНОСИОЦУ:
На шалтеру АПИФ-а   
Поштом
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су наведени  
подаци тачни. 
Име и презиме _________________________________________________________________  
ЈМБ
/ЈИБ  
Својство подносиоца пријаве:
 ____________________________________________________ 
Адреса за пријем писмена:
  ______________________________________________________  
М
јесто:
___________________                 
Потпис и печат: 
Датум: ___________________
                                                                                    __
______________
8.2.1.3144.1.471865.466429
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