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Коришћење података из регистара АПР  
 од стране јединица локалне самоуправе 

 
 

1. О Агенцији за привредне регистре (АПР)  
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

ОСНИВАЊЕ AПР-а 
(почетак рада: 1. јануар 2005. год.) 

 
• ОСНОВАНА Законом о Агенцији за 

привредне регистре 
 („Службени гласник РС” бр. 55/2004, 21. 

мај 2004. године; 111/2009 и 99/2011) 
 
 ПРОЦЕДУРЕ ВОДИ по Закону о поступку 

регистрације у Агенцији за привредне 
регистре („Службени гласник РС” бр. 
99/2011) 

 
• Седиште у Београду,  
 13 организационих јединица широм 

Републике Србије 
 
• Води ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ, ЈАВНЕ, 

ЕЛЕКТРОНСКЕ РЕГИСТРЕ 
 Омогућава бесплатан, 24/7, приступ 

регистрованим подацима, посредством 
Интернет странице: www.apr.gov.sr  

  
• Агенцијом руководи ДИРЕКТОР који је 

ПОСЛОВНИ МЕНАЏЕР Агенције 
  
• Регистре воде РЕГИСТРАТОРИ, који су 

НЕЗАВИСНИ У РАДУ 

 

http://www.apr.gov.sr/
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ОРГАНИЗАЦИОНА 
ШЕМА  

УПРАВНИ ОДБОР 
ДИРЕКТОР 

Звонко Обрадовић 
 

РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ 
СУБЈЕКАТА 

РЕГИСТАР ЈАВНИХ ГЛАСИЛА 

РЕГИСТАР ТУРИЗМА 

РЕГИСТАР СТЕЧАЈНИХ МАСА 

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА 

РЕГИСТАР СТРАНИХ 
УДРУЖЕЊА 

РЕГИСТАР ЗАДУЖБИНА И 
ФОНДАЦИЈА  

(домаће  и стране) 

РЕГИСТАР  КОМОРА 

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, 
ДРУШТАВА И САВЕЗА У 

ОБЛАСТИ СПОРТА 

Миладин Маглов Нивес Чулић Тања Вукотић Маринковић 

РЕГИСТАР ЗАЛОГЕ НА 
ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА И 

ПРАВИМА 

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКОГ 
ЛИЗИНГА 

РЕГИСТАР СУДСКИХ 
ЗАБРАНА 

Ружица Стаменковић 

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА И ПОДАТАКА О 

БОНИТЕТУ 

РЕГИСТАР МЕРА И 
ПОДСТИЦАЈА 

РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЛОГИСТИЧКА ПОДРШКА 
РЕГИСТАРА 

СЕКТОР ЗАЈЕДНИЧКИХ 
ПОСЛОВА 

СЕКТОР ИНФОРМАТИКЕ И 
РАЗВОЈА 

СЕКТОР ЕКОНОМСКО 
ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА 

СЕКТОР  ПРАВНИХ И ОПШТИХ 
ПОСЛОВА 

ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА 

СЕКТОР ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА 

СЛУЖБА ОПЕРАТЕРА 

СЛУЖБА АРХИВЕ ИНФО ЦЕНТАР 

КАБИНЕТ 

ПР МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

РЕГИСТАР ФАКТОРИНГА 

РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСПОРУКЕ ПОДАТАКА 



  
 





Министарство 
правде и државне 

управе 

 

Министарство 
привреде 

Министарство 
рег. развоја и лок. 

самоуправе 

 

Министарство 
културе 

 

Министарство 
омладине и спорта 

 

Министарство 
финансија / НБС 

Регистар 
УДРУЖЕЊА, 
ДРУШТАВА И 

САВЕЗА У 
ОБЛАСТИ СПОРТА 

Регистар 
УДРУЖЕЊА 

Регистар 
СТРАНИХ 

УДРУЖЕЊА 

Регистар 
СУДСКИХ 
ЗАБРАНА 

Регистар 
КОМОРА 

Регистар 
ПРИВРЕДНИХ 

СУБЈЕКАТА 

Регистар 
ЗАЛОГЕ НА 

ПОКРЕТНИМ 
СТВАРИМА И 

ПРАВИМА 

Регистар 
ФИНАНСИЈСКОГ 

ЛИЗИНГА 

Регистар 
ТУРИЗМА 

Регистар 
СТЕЧАЈНИХ МАСА 

Регистар 
МЕРА И 

ПОДСТИЦАЈА 
РЕГИОНАЛНОГ 

РАЗВОЈА 

Регистар 
ЗАДУЖБИНА И 
ФОНДАЦИЈА 

Регистар 
ПРЕДСТАВН. 

СТРАНИХ 
ЗАДУЖБИНА И 
ФОНДАЦИЈА 

Регистар 
ЈАВНИХ ГЛАСИЛА 

Регистар 
ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА И 
ПОДАТАКА О 

БОНИТЕТУ 
ПРАВНИХ ЛИЦА И 

ПРЕДУЗЕТНИКА 

Регистар 
ФАКТОРИНГА 

Регистар 
ПОНУЂАЧА 

 
 

Регистри  
по ресорним 

Министарствима  
 
 



АПР  
НОВИ РЕГИСТРИ  

НОВИ РЕГИСТРИ У ТОКУ 2014/15… 
 
18. РЕГИСТАР УГОВОРА О ФИНАНСИРАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ПРОИЗВОДЊЕ (укључује залоге на будућим усевима) 
 
19. РЕГИСТАР ДИСКВАЛИФИКОВНИХ ЛИЦА (Ограничавање 

права на покретање бизниса) 
 

20. РЕГИСТАР ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА (Централна 
евиденција обједињених процедура) -   
Министарство грађевинарства, собраћаја и инфраструктуре 

 
 ... Јавне установе, Државне институције, Задужнице,  

Стари занати... 
 

 



  
АПР У БРОЈКАМА: 
 РЕГИСТРИ (стање на дан 2.4.2015. године) 

Привредна друштва: 117.052 Предузетници: 214.904   
Уговори о лизингу: 35.609  Заложна права: 132.887  
Медији: 1.379    Туристичке агенције: 793  
Удружења: 25.064   Страна удружења: 51  
Стечајне масе: 221   Задужбине и фондације*: 640 
Спортска удружења: 12.185  Коморе: 27    
Понуђачи: 5.958    Судске забране: 207 

  
 АРХИВА 
 више од 20.000 дужних метара документације у архиви Агенције за привредне регистре 
 

 ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА АГЕНЦИЈЕ  
  преко 50.000 посетилаца дневно,  редовно на листи 50 најбољих домаћих веб-сајтова  
 
 

 
 

 



Поверење у државне институције, јун 2014. 
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Коришћење података из регистара АПР  
 од стране јединица локалне самоуправе 

Регистар мера и подстицаја регионалног развоја (1) – О регистру   
 Регистар мера и подстицаја регионалног развоја је јединствена, 
централна и електронска база података о предузетим мерама и реализованим 
подстицајима који су од значаја за регионални развој 
 Регистар садржи информације о: 

 врсти докумената за подстицање регионалног развоја,  
 намени подстицаја,  
 финансијским карактеристикама подстицаја,  
 даваоцима и корисницима средстава подстицаја,  
 територијалном усмеравању подстицаја,  
 изворима финансирања, итд. 

 Извори података за базу регистра – обвезници уноса података: 
16 институција на нивоу републике, покрајине и града Београда, укључујући: 

 Министарство привреде, Министарство финансија,  
 Агенција за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА), Национална служба за 

запошљавање (НСЗ); Национална агенција за регионални развој (НАРР); 
  Канцеларија за европске интеграције (СЕИО); 
 Фонд за развој Републике Србије;  Фонд за развој АП Војводине;  
 Секретаријат за привреду Града Београда, итд. 



Коришћење података из регистара АПР  
 од стране јединица локалне самоуправе 

Регистар мера и подстицаја регионалног развоја (1) – Мапа регистра   
 



Коришћење података из регистара АПР  
 од стране јединица локалне самоуправе 

 
 

2. Сарадња АПР и јединица локалне самоуправе:  
 

Стање и перспективе 
 

 
 

 
 

 
 

 



Коришћење података из регистара АПР  
 од стране јединица локалне самоуправе 

2. Сарадња АПР и јединица локалне самоуправе: Стање и перспективе 
 

 Актуелно стање 
 Реализација Споразума о сарадњи у регистрацији предузетника – 
 Канцеларије за пријем документације у општинама  
 Испоруке података по захтевима јединица локалне самоуправе: 

 Стандардни извештаји из регистара АПР; 
 Подаци и извештаји по посебним захтевима корисника. 

 
 Унапређење сарадње 

 Могућност преузимања података коришћењем веб сервиса АПР 
 Испорука “Иницијалног сета података”; 
 Успостављање редовног преузимања података коришћењем  
   продукционог окружења веб сервиса АПР; 

  Повезивање јединица локалне самоуправе са Централном евиденцијом 
 обједињених процедура у АПР. 

     

 
 

 
 



Коришћење података из регистара АПР  
 од стране јединица локалне самоуправе 

2. Сарадња АПР и јединица локалне самоуправе: Стање и перспективе 
 Реализација Споразума о сарадњи у регистрацији предузетника –  
 Канцеларије за пријем документације у општинама  (1) 
 

 О Споразуму о сарадњи 
 Типски споразуми између АПР и општина потписани су 2005. године, са анексом 
из 2006. године, и од тада се углавном успешно спроводе; 

 У почетном периоду Агенција је извршила одговарајуће обуке људства из 
општина, и по потреби обезбедила општини рачунар намењен овој сврси; 

 Обавеза општине је да у име АПР прима захтеве предузетника кроз  
Канцеларију за пријем документације неопходне за регистрацију предузетника,   
и да документацију достави Агенцији најкасније наредног дана од дана пријема; 

 За тај посао општина добија од АПР део накнаде предвиђене за одређену  
врсту захтева, у износу од: 

  5%, ако општина само прима и прослеђује документацију;  
 15%, ако општина додатно врши и електронску обраду података из      
   поднете документације и уписује их у програмско решење Регистра   
   привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре.  
 



Коришћење података из регистара АПР  
 од стране јединица локалне самоуправе 

2. Сарадња АПР и јединица локалне самоуправе: Стање и перспективе 
 Реализација Споразума о сарадњи у регистрацији предузетника –  
 Канцеларије за пријем документације у општинама  (2) 
 

 Стање реализације споразума 
 Споразуми су потписани са укупно 134 општине, од тога 108 општина са 
рефундацијом 15% накнаде, и 26 општина са 5% рефундације;  

 Највећи број општина испуњава обавезе из споразума, али неке општине (12) 
не примају захтеве, или их примају па не прослеђују у року; у тим случајевима 
споразум је, после више упозорења, раскинут или се раскид разматра; 

 Одређени број радника у општинама прави велики број грешака, и у том 
случају се врше додатне консултације и обуке; то је једини начин да АПР 
реагује, јер за сада нпо споразуму нема превиђених казни за честе грешке; 

 Осим грешака у спровођењу прописаних процедура, проблеми уочени у раду 
су: непроверавање електронске поште, неблаговремено извештавање о 
промени контаката, непознавање садржаја Интернет стране АПР, давање 
погрешних информација странкама, итд., што се коригује додатним обукама;  

 Посебан проблем је несталност кадрова који сарађују са Агенцијом, због чега 
није могуће на дужи рок постићи њихову довољну обученост. 



Коришћење података из регистара АПР  
 од стране јединица локалне самоуправе 

 
 

3. Испоруке података из регистара АПР  
по захтевима јединица локалне самоуправе 

 
 

 Подаци из регистара АПР расположиви јединицама локалне самоуправе 
 
 Испоруке стандардизованих извештаја јединицама локалне самоуправе 

 
 Испоруке података по посебним захтевима корисника – практичне препоруке 
 
 Преглед збирних података о испорукама података у 2014. години   

 
 

 



Коришћење података из регистара АПР  
 од стране јединица локалне самоуправе 

3. Испоруке података из регистара АПР по захтевима јединица локалне самоуправе (1) 
 
 Подаци из регистара АПР расположиви јединицама локалне самоуправе 

 

 Локалним самоуправама су, као и државним и покрајинским органима, 
расположиви подаци из свих регистара Агенције за привредне регистре; 
 

 Детаљан опис услуга иподатака које АПР нуди може се наћи на интернет 
страни АПР www.apr.gov.rs , у делу: „Услуге“ – „Достава података без накнаде“ ; 
 

 Ту можете преузети и детаљно „Упутство за коришћење сервиса за испоруку 
података из регистара АПР“, које су сачинили NALED и АПР;  
 

 Овлашћено лице корисника подноси АПР-у захтев, који се може односити на: 

 Испоруку стандардних података и извештаја; 

 Испоруку података по посебном захтеву корисника. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.apr.gov.rs/
http://www.apr.gov.rs/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B0%D1%9A%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5.aspx
http://www.apr.gov.rs/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B0%D1%9A%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5.aspx
http://www.apr.gov.rs/LinkClick.aspx?fileticket=mn0OCnaUY7k=&tabid=427&portalid=0&mid=1424
http://www.apr.gov.rs/LinkClick.aspx?fileticket=mn0OCnaUY7k=&tabid=427&portalid=0&mid=1424


Коришћење података из регистара АПР  
 од стране јединица локалне самоуправе 

3. Испоруке података из регистара АПР по захтевима јединица локалне самоуправе (2) 
 
 Испоруке стандардизованих извештаја јединицама локалне самоуправе 

 Овлашћено лице корисника подноси АПР-у захтев на обрасцу који је прописан 
и састоји се из општег и посебног дела;  

 Општи део захтева садржи податке о подносиоцу захтева и одговорном лицу, 
правном основу, сврси и начину коришћења, начин испоруке података, контакт 
податке и потпис овлашћеног лица корисника, као и одабране жељене 
стандардизоване извештаје, означене у датој листи; 

Посебан део садржи листу стандардизованих извештаја, где је потребно да се 
изабере извештај према критеријумима избора податка, за све регистре АПР:  

 1.1, 1.2 (привредна друштва); 2.1, 2.2 (предузетници); ...  

 13.1 - 13.3 (заложно право); 14.1 – 14.4 (финансијски лизинг) ... 

 17.1-17.3 (финансијски извештаји за привредна друштва и предузетнике,  
      за потребе јединица локалне самоуправе);   

 18.1 (мере и подстицаји регионалног развоја). 
 

 

 

 

 



Коришћење података из регистара АПР  
 од стране јединица локалне самоуправе 

3. Испоруке података из регистара АПР по захтевима јединица локалне самоуправе (3) 
 

 Испоруке података по посебним захтевима корисника 
 Овлашћено лице корисника, уз писано оверено овлшћење, подноси АПР-у 
захтев у слободној форми, са прилозима који детаљно описују потребне 
податке и сврху коришћења; 

 Овакви захтеви се подносе само ако се потребе корисника не могу испунити 
кроз стандардизоване извештаје; 

 Пошто захтевају посебну обраду, често и врло сложену, за овакве захтеве је 
обавезно и одобрење од стране директора Агенције, које зависи од тога шта је 
сврха података и колики ресурси Агенције су потребни за обраду; 

 Зависно од сложености захтева, и тренутно расположивих ресурса Агенције 
за његову обраду, рок за обраду може бити више дана, па и недеља; 

  Због тога се треба трудити да овакви захтеви буду што јаснији, боље 
документовани, и да се у избору критеријума што више референцирају: 

  на стандардизоване извештаје 1.1 – 18.1, или  

  на “сетове података“за кориснике који плаћају накнаду, дефинисане  
    у документу “Методологија за давање података у електронској форми“,  
    на  Интернет страни АПР у делу „Услуге“ – Достава података уз накнаду . 

http://www.apr.gov.rs/docs/metodologija_zajedno.pdf
http://www.apr.gov.rs/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B0%D1%9A%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%83.aspx
http://www.apr.gov.rs/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B0%D1%9A%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%83.aspx
http://www.apr.gov.rs/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B0%D1%9A%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%83.aspx
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3. Испоруке података из регистара АПР по захтевима јединица локалне самоуправе (4) 
 Захтев за испоруку података – општи део 
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3. Испоруке података из регистара АПР по захтевима јединица локалне самоуправе (5) 
 Захтев за испоруку података – посебни део: Изворни подаци  
1.2. Привредна друштва                  17.2. за потребе јединица ЛС 
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3. Испоруке података из регистара АПР по захтевима јединица локалне самоуправе (6) 
 Преглед збирних података о испорукама података у 2014. години (1) 
 

  Агенција за привредне регистре (АПР) уступа без накнаде јединицама локалне 
самоуправе регистроване и евидентиране податке и документа на основу: 

  Члана 5а ст. 3. и 4. Закона о Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС”, бр. 
55/2004, 111/2009 и 99/2011) и  

 Одлуке о врсти, обиму и начину испоруке података и докумената који се уступају без накнаде 
државним органима и организацијама, органима аутономних покрајина и јединицама локалне 
самоуправе, усвојене  24. априла 2012. године на седници УО АПР. 
 

 Током 2014. г. примљено је укупно 700 предмета од стране јединица локалне 
самоуправе, према Табели 1, датој на следећем слајду. 
 

Дефиниције:  
 ДОС захтеви су изворни и збирни подаци који су предмет испоруке, у форми стандардизованих 

извештаја, разврстани су за сваки појединачни регистар, односно евиденцију Агенције, по 
критеријумима дефинисаним у члану 6. став 2. тачка 2) ове одлуке. 

 ДОП захтеви су посебни захтеви корисника за подацима и извештајима који по својој структури, 
сложености и обиму нису предвиђени и чија израда захтева додатну обраду изворних и збирних 
података, односно комбинацију података из различитих регистара и евиденција као и посебно 
ангажовање људских и материјалних потенцијала, одобрава директор Агенције, на образложени 
захтев корисника, водећи рачуна о могућностима Агенције 
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3. Испоруке података из регистара АПР по захтевима јединица локалне самоуправе (7) 
 Преглед збирних података о испорукама података у 2014. години (2) 
 

 

 

 

 

ДОП ДОС УКУПНО 

Број примљених предмета 163 530 693 

Број обрађених предмета 
Кроз доставу података 130 402 532 

Одбијањем 9 98 107 

Број предмета који су допуна претходно 
поднетих захтева 24 30 54 

Број испоручених података   409.345 324.207 733.552 

Тавела 1. Број примљених, обрађених  предмета и број испоручених података по ДОС-у и ДОП-у  
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3. Испоруке података из регистара АПР по захтевима јединица локалне самоуправе (8) 
 Преглед збирних података о испорукама података у 2014. години (3) 
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3. Испоруке података из регистара АПР по захтевима јединица локалне самоуправе (9) 
 Преглед збирних података о испорукама података у 2014. години (4) 

Структура предмета – ДОП захтеви: Табела 

 

 

 

 

 

 

 

 
• По објављивању годишњих финансијских извештаја Локална пореска администрација (ЛПА) прослеђује захтеве 

АПР на основу Закона о изменама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе „Сл. Гласник РС 
93/12“  ради утврђивања локалних комуналних такси за истицање фирме на пословном простору и за 
коришћење рекламних паноа за правна лица предузетнике. 

• Локалној пореској администрацији се достављају  подаци  из: 
o Регистра привредних субјеката за привредне субјекте са територије ЛПА и за привредне субјекте са 

седиштем на другој територијалној јединици који имају издвојене локације и огранке  на територији ЛПА; 
o Регистра финансијских извештаја (пословни приход, број запослених и разврставање). 

 
 

 

 

ДОП захтеви 

Структура података Број предмета Број података 

Локална пореска администрација   81 322.529 

Остали посебни захтеви 14 86.816 

Дописи/упутства 35   

УКУПНО 130 409.345 
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3. Испоруке података из регистара АПР по захтевима јединица локалне самоуправе (10) 
 Преглед збирних података о испорукама података у 2014. години (5) 

Структура предмета – ДОП захтеви: Графикони 
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3. Испоруке података из регистара АПР по захтевима јединица локалне самоуправе (11) 
 Преглед збирних података о испорукама података у 2014. години (6) 

Структура предмета – ДОП захтеви: Табела 
 

 ДОС 

    Број предмета Број података 

Привредна друштва             IZV 1.1./IZV 1.2. 88 76549 

Предузетници      IZV 2.1./IZV 2.2. 90 215335 

Представништва страних привредних друштава IZV 3.1./IZV 3.2. 32 554 

Ограднци  страних привредних друштава IZV 4.1./IZV 4.2. 31 164 

Стечајне масе IZV 5.1./IZV 5.2. 18 67 

Туристичке организације IZV 6.1./IZV 6.2. 32 363 

Медији  IZV 7.1./IZV 7.2. 7 239 

Домаћа удружења IZV 8.1./IZV 8.2. 49 28945 

Представништва страних удружења IZV 9.1./IZV 9.2. 8 16 

Домаће Задужбине и фондације IZV 10.1./IZV 10.2. 9 212 

Представништва страних Задужбинаи фондација IZV 11.1./IZV 11.2. 3 14 

Спортска удружења IZV 12.1./IZV1 2.2. 32 1749 

Дописи   2   
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3. Испоруке података из регистара АПР по захтевима јединица локалне самоуправе (12) 
 Преглед збирних података о испорукама података у 2014. години (7) 

Структура предмета – ДОС захтеви: Графикони 
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4. Могућност унапређења испорука података –  
веб сервис АПР 
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4. Могућност унапређења испорука података – веб сервис АПР (1) 
 
 Шта су веб сервиси? 

 Веб сервис (енг. Web Service) је модуларна апликација која се може позвати са 
било које тачке Интерната, и омогућава повезивање информационих система 
реализованих на различитим хардверским и софтверским платформама; 

 Веб сервиси су батирани на међународним отвореним стандардима, као што 
је XML (EXtensible Markup Language) и SOAP (Simple Object Access Protocol). 
 

 Веб сервис за преузимање података из статусних регистара АПР (PLWS) 
 Веб сервис АПР омогућава кориснику података да преузима податке у 
електронској форми о статусним и другим променама правних и физичких 
лица која обављају делатност, а која се региструју код Агенције за привредне 
регистре, под условима и на начин који се утврђују посебним споразумом; 

 „Споразум о преузимању података“ ближе се дефинишу функционалности и 
начин позивања веб сервиса (Web Service), начин преузимања „иницијалног 
сета података“ и друга питања битна за функционисање процеса преузимања 
података и одређују се овлашћена лица уговорних страна за комуникацију на 
пословном и техничком нивоу у поступку реализације овог уговора.  
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4. Могућност унапређења испорука података – веб сервис АПР (2) 

 Начин рада веб сервиса 
Стандардна секвенца размене података садржи два независна корака, реализована 
као методе веб сервиса, и то: 

 Добијање листе субјеката са променом у задатом периоду; 
 Преузимање података о субјектима  по захтеву. 

 Успостављање размене података путем веб сервиса 
 Активирање тестног окружења веб сервиса, тестирање функционалности;  

 Преузимање „Иницијалног сета података“, дефинисаног од стране корисника; 

 Активирање продукционог веб сервиса; 

 Редовно (дневно и по потреби) преузимање података из регистара АПР. 
тестирање функционалности;  

 Предуслови за активирање веб сервиса АПР 
 Потписивање типског „Споразума о преузимању података“; 

 Обезбеђивање цвих потребних техничких и организационих услова, 
прописаних од АПР; 

 Именовање овлашћених лица корисника података за пословни и технички 
ниво комуникације са Агенцијом.  
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4. Могућност унапређења испорука података – веб сервис АПР (2) 
 
  Подешавање веб сервиса АПР за рад са општинама 
 
Тренутно су корисници веб сервис АПР: 

 Велики број институција са републичког и покрајинског нивоа; 

 Банке (законска обавеза) и други корисници из приватног сектора.  
 
У односу на постојеће техничко решење веб сервиса PLWS, да би могле да га 
користе и јединице локалне самоуправе, неопходно је да обезбеди још и:  

 Селекцију података по територији, са грануларношћу на нивоу општине; 

 Масовну употребу, кроз одговарајуће управљање корисничким налозима;  

 Лако коришћење и праћење рада, кроз усавршене корисничке интерфејсе;  

 Одговарајућу техничку подршку, по потреби у сарадњи са ИТ фирмама – 
партнерима општина. 
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5. Предстојеће проширење сарадње: 
 

Електронске грађевинске дозволе 
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5. Предстојеће проширење сарадње: Електронске грађевинске дозволе (1) 
 

Централна евиденција обједињених процедура у АПР 
 

 Законска основа: 
 Закон о планирању и изградњи (члан 8.) 

 Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре (чл. 49. – 54.) 
 

  Надлежни за спровођење: 
 

 Јединице локалне самоуправе 
 Спровођење поступка и активности у оквиру обједињене процедуре,    
    укључујући издавање локацијских услова и гражевинске дозволе; 
 Вођење Централног регистра обједињених процедура                                                                                                                                                   
    (Регистратор или руководилац надлежне службе); 
   

 Агенција за привредне регистре (АПР): 
 Вођење Централне евиденције обједињених процедура     
    (Регистратор). 
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5. Предстојеће проширење сарадње: Електронске грађевинске дозволе  
   
 Изводи из Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (1): 
    
• Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна служба у вези са 

изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују 
издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. 
Закона о планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон), пријаву радова, прибављање сагласности 
на техничку документацију, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, 
односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других 
докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за 
издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из њихове надлежности, као и 
обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном 
објекту, као и измену аката који се прибављају у овој процедури; 

• Регистар обједињених процедура (у даљем тексту: Регистар) јесте електронска база података коју 
води надлежни орган, у којој су садржани подаци о току сваког појединачног предмета, акта 
надлежних органа и надлежних служби, као и документација приложена и прибављена у поступку 
обједињене процедуре, а која је јавно доступна у складу са законом и овим правилником; 

• Централна евиденција обједињених процедура (у даљем тексту: Централна евиденција) јесте 
јединствена, централна, јавна, електронска база података која се води у оквиру Агенције за 
привредне регистре, у којој су обједињени подаци, акта и документација свих регистара 
обједињених процедура на територији Републике Србије, а која је јавно доступна у складу са 
законом и овим правилником. 
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5. Предстојеће проширење сарадње: Електронске грађевинске дозволе  
   

 Изводи из Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (2): 
    

• Централна евиденција садржи податке, акта и документацију преузету од свих регистара на 
територији Републике Србије; 

• Преузимање података из регистра у Централну евиденцију врши се на начин и по поступку који је 
утврђен посебним техничким упутством за примену посебног информационог система Централне 
евиденције, који омогућава обједињавање података свих регистара на територији Републике Србије 
и докумената садржаних у тим регистрима и њихову евиденцију на једном месту; 

• Путем посебног информационог система Централне евиденције врши се и размена података у 
електронској форми, електронских докумената и електронских копија докумената за које је 
извршена дигитализација, између надлежних органа и носилаца јавних овлашћења у поступку 
обједињене процедуре. 

 

• Регистратор Централне евиденције дужан је да: 
– 1) обезбеди јавну доступност података и документа садржаних у Централној евиденцији, преко интернет 

стране Агенције за привредне регистре, без плаћања накнаде за приступ подацима; 
– 2) да Влади доставља тромесечне извештаје о спровођењу обједињене процедуре, као и да Влади и 

министарству надлежном за послове грађевинарства доставља друге извештаје и анализе у вези са 
спровођењем обједињене процедуре, у складу са њиховим захтевом.    

– ... 

• Подаци о току сваког појединачног предмета, акти надлежних органа и ималаца јавних овлашћења 
и документација достављена и прибављена у поступку обједињене процедуре јавно су доступни у 
електронском облику, преко интернет стране надлежног органа и Агенције за привредне регистре 
свим заинтересованим лицима, ради увида и преузимања, осим ако јавност и доступност није 
ограничена или искључена законом. 
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6. Закључак: Планови за унапређење сарадње  
АПР и јединица локалне самоуправе  
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6. Закључак 
 

 Планови за унапређење сарадње АПР и јединица локалне самоуправе  
 Агенција за привредне регистре планира да током 2015. године битно 
унапреди и систематски уреди односе са јединицама локалне самоуправе;  

 Планирано је дефинисање типског “Протокола о сарадњи”, као кровног споразума 
на који ће се рефренцирати појединачни споразуми који ће детаљно разрађивати 
одређене аспекте сарадње; 

 Осим унапређене форме постојећег споразума који се тиче регистрације 
предузетника, свака ЈЛС ће моћи да склопи са Агенцијом и споразум који ће 
свеобухватно регулисати преузимање података из регистара АПР, и то кроз: 

 Прецизније регулисано, поједностављено наручивање података и извештаја; 
 Увођење веб сервиса као начина “самоуслужног” преузимања података;  

 Овакав разрађен механизам сарадње, у формално-правном и оперативном 
смислу, створиће добру основу да се на једноставан начин склопе и сви потребни 
нови споразуми, који ће регулисати додатна поља сарадње. 

 То се може односити и на актуелни заједнички рад на реализацији издавања, 
регистровања и централног евидентирања електронских грађевинских дозвола.    
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 
 

ПИТАЊА? 
 

 
 
 

www.apr.gov.rs 
bdobrosavljevic@apr.gov.rs 

 
 
 

 
 

 

mailto:zobradovic@apr.gov.rs
mailto:zobradovic@apr.gov.rs
mailto:zobradovic@apr.gov.rs
mailto:zobradovic@apr.gov.rs
mailto:zobradovic@apr.gov.rs
mailto:zobradovic@apr.gov.rs

	Slide Number 1
	Коришћење података из регистара АПР � од стране јединица локалне самоуправе
	Коришћење података из регистара АПР � од стране јединица локалне самоуправе
	ОСНИВАЊЕ AПР-а�(почетак рада: 1. јануар 2005. год.)�
	ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА 
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	АПР �НОВИ РЕГИСТРИ 
	Slide Number 10
	Поверење у државне институције, јун 2014.
	Коришћење података из регистара АПР � од стране јединица локалне самоуправе
	Коришћење података из регистара АПР � од стране јединица локалне самоуправе
	Коришћење података из регистара АПР � од стране јединица локалне самоуправе
	Коришћење података из регистара АПР � од стране јединица локалне самоуправе
	Коришћење података из регистара АПР � од стране јединица локалне самоуправе
	Коришћење података из регистара АПР � од стране јединица локалне самоуправе
	Коришћење података из регистара АПР � од стране јединица локалне самоуправе
	Коришћење података из регистара АПР � од стране јединица локалне самоуправе
	Коришћење података из регистара АПР � од стране јединица локалне самоуправе
	Коришћење података из регистара АПР � од стране јединица локалне самоуправе
	Коришћење података из регистара АПР � од стране јединица локалне самоуправе
	Коришћење података из регистара АПР � од стране јединица локалне самоуправе
	Коришћење података из регистара АПР � од стране јединица локалне самоуправе
	Коришћење података из регистара АПР � од стране јединица локалне самоуправе
	Коришћење података из регистара АПР � од стране јединица локалне самоуправе
	Коришћење података из регистара АПР � од стране јединица локалне самоуправе
	Коришћење података из регистара АПР � од стране јединица локалне самоуправе
	Коришћење података из регистара АПР � од стране јединица локалне самоуправе
	Коришћење података из регистара АПР � од стране јединица локалне самоуправе
	Коришћење података из регистара АПР � од стране јединица локалне самоуправе
	Коришћење података из регистара АПР � од стране јединица локалне самоуправе
	Коришћење података из регистара АПР � од стране јединица локалне самоуправе
	Коришћење података из регистара АПР � од стране јединица локалне самоуправе
	Коришћење података из регистара АПР � од стране јединица локалне самоуправе
	Коришћење података из регистара АПР � од стране јединица локалне самоуправе
	Коришћење података из регистара АПР � од стране јединица локалне самоуправе
	Коришћење података из регистара АПР � од стране јединица локалне самоуправе
	Коришћење података из регистара АПР � од стране јединица локалне самоуправе
	Коришћење података из регистара АПР � од стране јединица локалне самоуправе
	Коришћење података из регистара АПР � од стране јединица локалне самоуправе

