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2) име и пре зи ме, адре су и је дин стве ни ма тич ни број гра ђа на 

(у да љем тек сту: ЈМБГ) за пред у зет ни ка;
3) по ре ски иден ти фи ка ци о ни број под но си о ца зах те ва (у да-

љем тек сту: ПИБ);
4) ме сто, адре су и број те ле фо на објек та и про дај ног ме ста 

(обје кат за про мет на ве ли ко, про мет на ма ло или увоз);
5) да тум, пот пис и пе чат под но си о ца зах те ва.
Уз зах тев из ста ва 1. овог чла на под но си се до каз:
1) да је под но си лац зах те ва упи сан у Ре ги стар при вред них 

су бје ка та;
2) o по ре ском иден ти фи ка ци о ном бро ју под но си о ца зах те ва 

(у да љем тек сту: ПИБ);
3) о струч ној оспо со бље но сти ка дро ва од го вор них за ста вља-

ње у про мет сред ста ва за за шти ту би ља;
4) о за ку пу објек та од но сно про дај ног ме ста (обје кат за про мет 

на ве ли ко, ма ло или увоз), ако ни је у сво ји ни под но си о ца зах те ва;
5) пу но моћ је, ако се зах тев под но си пре ко пу но моћ ни ка;
6) о упла ће ној ад ми ни стра тив ној так си, у скла ду са за ко ном. 
Под но си лац зах те ва за упис у Ре ги стар ди стри бу те ра и уво-

зни ка до ста вља ко пи је ис пра ва ко ји ма се до ка зу ју по да ци из ста ва 
2. овог чла на.

Зах тев из ста ва 1. овог чла на под но си се на Обра сцу – Зах тев за 
упис у Ре ги стар ди стри бу те ра и уво зни ка сред ста ва за за шти ту би-
ља, ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

III. СА ДР ЖИ НА РЕ ГИ СТРА ДИ СТРИ БУ ТЕ РА И УВО ЗНИ КА

Са др жи на Ре ги стра 

Члан 4.
Ре ги стар ди стри бу те ра и уво зни ка са др жи сле де ће по дат ке:
1) ред ни број упи са у Ре ги стар ди стри бу те ра и уво зни ка;
2) број и да тум ре ше ња о упи су у Ре ги стар при вред них су-

бје ка та;
3) на зив и се ди ште, ма тич ни број, ПИБ, број те ле фо на и 

елек трон ску адре су прав ног ли ца, од но сно пред у зет ни ка, као и 
име и пре зи ме, адре су и ЈМБГ пред у зет ни ка;

4) име на ли ца овла шће них за за сту па ње;
5) број и да тум ре ше ња о упи су, од но сно ре ше ња о бри са њу 

из Ре ги стра ди стри бу те ра и уво зни ка;
6) по дат ке о де лат но сти (про мет на ве ли ко, про мет на ма ло, 

увоз);
7) по дат ке о објек ту за скла ди ште ње, од но сно про дај ном ме-

сту (ме сто, адре са, број те ле фо на, по вр ши на);
8) по дат ке о за по сле ном струч ном ли цу у објек ту за скла ди-

ште ње, од но сно про дај ном ме сту (име и пре зи ме, струч на спре ма, 
ЈМБГ).

До ку мен та ко ја се под но се уз зах тев за упис чи не са став ни 
део Ре ги стра ди стри бу те ра и уво зни ка и трај но се чу ва ју, у скла ду 
са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је ар хив ска гра ђа. 

Увид у по дат ке из ста ва 1. овог чла на вр ши се уз оба ве зно 
при су ство ли ца овла шће ног за во ђе ње тог ре ги стра.

Ре ги стар ски број

Члан 5.
Сва ком ди стри бу те ру, од но сно уво зни ку при ли ком упи са у 

Ре ги стар ди стри бу те ра и уво зни ка до де љу је се ре ги стар ски број.
Ди стри бу тер, од но сно уво зник мо же да има са мо је дан ре ги-

стар ски број.
Ре ги стар ски број ко ји је јед ном до де љен не мо же се ме ња ти.
Ре ги стар ски број ко ји је до де љен ди стри бу те ру, од но сно уво-

зни ку не мо же би ти до де љен не ком дру гом ди стри бу те ру, од но сно 
уво зни ку у слу ча ју да тај ди стри бу тер, од но сно уво зник пре ста не 
да оба вља де лат ност про ме та, од но сно уво за.

Про ме не по да та ка

Члан 6.
У Ре ги стар ди стри бу те ра и уво зни ка упи су ју се и про ме не 

по да та ка.
Ди стри бу тер, од но сно уво зник, ду жан је да сва ку про ме ну 

по да та ка упи са них у Ре ги стар ди стри бу те ра и уво зни ка при ја ви 
Ми ни стар ству у ро ку од 15 да на од да на на ста ле про ме не и при ло-
жи до ка зе о то ме.

IV. ЗА ВР ШНА ОД РЕД БА

Члан 7.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.
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Ми ни стар,
др Са ша Дра гин, с.р. 

Обра зац 

ЗАХ ТЕВ
ЗА УПИС У РЕ ГИ СТАР ДИ СТРИ БУ ТЕ РА И УВО ЗНИ КА 

СРЕД СТА ВА ЗА ЗА ШТИ ТУ БИ ЉА

На осно ву чла на 32. За ко на о сред стви ма за за шти ту би ља 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 41/09) под но си мо зах тев за:

□  упис у Ре ги стар ди стри бу те ра   □ про ме ну по да та ка у Ре ги стру
и уво зни ка                                        ди стри бу те ра и уво зни ка

I. ОСНОВ НИ ПО ДА ЦИ ПОД НО СИ О ЦА ЗАХ ТЕ ВА 
– ПРАВ НО ЛИ ЦЕ

(по пу ња ва са мо прав но ли це)

На зив
Се ди ште  
Број те ле фо на 
Eлек тронска адреса
По ре ски иден ти фи ка ци о ни 
број (ПИБ)

II. ОСНОВ НИ ПО ДА ЦИ ЗА ПОД НО СИ О ЦА ЗАХ ТЕ ВА 
– ПРЕД У ЗЕТ НИК (по пу ња ва са мо пред у зет ник)

На зив пред у зет ни ка
Име и пре зи ме, адре са 
и је дин стве ни ма тич ни број 
гра ђа на (ЈМБГ)
По ре ски иден ти фи ка ци о ни 
број (ПИБ)

III. ПО ДА ЦИ O ОБЈЕК ТУ ЗА ПРО МЕТ

Обје кат за про мет □ на ве ли ко            □ на ма ло
Адре са објек та
Број те ле фо на објек та

IV. ПО ДА ЦИ O ЗА ПО СЛЕ НИМ ЛИ ЦИ МА

Име и пре зи ме за по сле ног 
ли ца
Обра зо ва ње за по сле ног ли ца

V. ПО ДА ЦИ O ВР СТИ ПРО МЕ НЕ

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

У ______________________ Под но си лац зах те ва
Да на: __________________ ____________________________

(пот пис овла шће ног ли ца ове рен пе ча том)




