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Образац 1.

ЗАХТЕВ ЗА УПИС У РЕГИСТАР ИЗДАВАЛАЦА
ВРЕМЕНСКОГ ЖИГА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
1. ____________________________________________________________________________
(назив издаваоца временског жига)
2. Матични број: _____________________
3. Пореско-идентификациони број (ПИБ): ___________________
4. Регистровано код: ____________________________________________________________
(навести регистар у коме је извршен упис правног лица)
Број решења о упису у регистар: _____________________
Датум уписа у регистар: _________________
Број решења о брисању из регистра: __________________
Датум брисања из регистра: _______________
5. Место седишта: ________________________________________
Поштански број: ________________
Улица: __________________________________________________________
Број: ________________
Држава: ________________________
Телефон: ____________________
Факс: ___________________
Е-mail: __________________________________
WWW адреса: _______________________________
Назив службе за односе са странкама: ___________________________________
Адреса: ____________________________________________________________
Е-mail: _________________________________________________
Телефон: ____________________
6. Облик организовања правног лица: _____________________________________
Шифра и опис делатности: _____________________________________________

7. Назив пословне банке: _________________________________________________
Број пословног рачуна: ________________________________________________
8. Одговорна лица за заступање
Име и презиме: ________________________________________________________
Назив функције: ____________________________
Обим овлашћења: ___________________________
Е-mail: ____________________________________
Телефон: _____________
Факс: _____________
Име и презиме: ________________________________________________________
Назив функције: ____________________________
Обим овлашћења: ___________________________
Е-mail: ____________________________________
Телефон: _____________
Факс: _____________
Уз Захтев прилажем:
1) извод из регистра привредних субјеката или другог регистра који се води у складу са
законом;
2) уверење да није покренут стечајни или ликвидациони поступак;
3) биланс стања оверен од стране овлашћеног ревизора или извод из биланса стања,
односно исказ о укупним приходима од вршења делатности за претходне три године и за
период у текућој години до подношења захтева;
4) уверење о бонитету издато од стране надлежног органа;
5) документ о организацији, политици пословања и власничким односима;
6) Политику издавања временског жига припремљену у складу са Законом и одговарајућим
правилником;
7) Интерна правила рада и заштите система припремљена у складу са Законом и
одговарајућим правилником;
8) допунске податке о стручној спреми, специјалности у струци, потребном искуству у
струци и референцама за стално запослене;
9) потврду о уплаћеној административној такси, у складу са Законом о административним
таксама.
У _______________________________
Дана ____________________________

Подносилац захтева
__________________________

