ЗАХТЕВ

Oзнака:

ЗА УПИС У РЕГИСТАР ОТКУПЉИВАЧА
ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА

П-31-З-1

Надлежни орган:
Дирекција за мере и драгоцене метале
11000 Београд, Мике Аласа 14
Подаци о подносиоцу захтева:
Пословно име:
Место и адреса седишта:
Матични број:

ПИБ:
Телефон:

Особа за контакт:
е-mail:

Подаци о откупним местима:
Број откупног места:

Место и адреса откупног места:

Број телефона/e-mail

Напомена: Број редова за упис откупних места се може повећати или смањити сходно броју откупних места.

Подаци о регистрацији:
Број решења Агенције за привредне регистре:
Датум решења Агенције за привредне регистре:

Подносилац захтева
.............................................................
ПРИЛОЗИ КОЈИМА СЕ ДОКАЗУЈУ НАВОДИ ИЗ ЗАХТЕВА

1. Копија решења Агенције за привредне регистре или извод о регистрованим подацима
2. Доказ о извршеној уплати републичке административне таксе за захтев
- Захтев и потребна документација се могу поднети и електронским путем, на: office@dmdm.rs

ИздањеИзмена:01/02
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ЗАХТЕВ
ЗА УПИС У РЕГИСТАР ОТКУПЉИВАЧА
ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА

Oзнака:

П-31-З-1

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА
Рок за решавање поднетог захтева

30 дана од достављања уредног обавештења

Потребно је уплатити следеће републичке административне таксе:
Рeд.бр.

1.

2.

Финансијски издаци
Износ издатка

330,00 РСД

Сврха уплате

Административна такса за захтев за
упис у регистар откупљивача

Назив и адреса
примаоца

Република Србија

Број рачуна

840-742221843-57

Модел и позив на
број

Број модела: 97 Позив на број:
разликује се у зависности од места
пребивалишта подносиоца захтева a
одређен је Прилогом 3 Правилника о
условима и начину вођења рачуна за
уплату јавних прихода и распоред
средстава са тих рачуна („Службени
гласник РС”, бр. 16/16, 49/16, 107/16,
46/17, 114/17, 36/18, 44/18 – др. закон,
104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 151/20 и
19/21).

Напомена

/

Износ издатка

570,00 РСД

Сврха уплате

Административна такса за решење о
упису у регистар откупљивача

Назив и адреса
примаоца

Република Србија

Број рачуна

840-742221843-57

Модел и позив на
број

Модел 97 Позив на број: разликује се у
зависности од места пребивалишта
подносиоца захтева a одређен је
Прилогом 3 Правилника о условима и
начину вођења рачуна за уплату јавних
прихода и распоред средстава са тих
рачуна („Службени гласник РС”, бр.
16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17,
36/18, 44/18 – др. закон, 104/18, 14/19,
33/19, 68/19, 151/20 и 19/21).

Напомена

/

Републичка аминистративна
такса за захтев за упис у
регистар откупљивача

Републичка аминистративна
такса за решење по захтеву за
упис у регистар откупљивача

ИздањеИзмена:01/02
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