
НАКНАДА ЈЕ ПЛАЋЕНА У ИЗНОСУ ОД:

РСД

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА:

Бранкова 25, 11000 Београд, www.apr.gov.rs

Захтев за издавање извода/потврде подносим непосредно у
Агенцији и захтевам да ми се изда потврда о поднетом захтеву:

 

МЕСТО ЗА БАРКОД
додељује АПР

 

Физичко лице Правно лице

Домаће лице Страно лице

Државни орган

ЈМБГ:

Презиме:

Име:

Број пасоша и држава издавања(за странца):

Пословно име/Назив:

Матични број/број под којим се води у страном регистру:

Држава:

Назив регистра:

Место и држава седишта:

Адреса седишта (улица и број):

Место и држава пребивалишта:

Адреса пребивалишта/боравишта (улица и број):
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*Обавезно означити одговарајуће поље.

*Доказ о уплати обавезно приложити уз захтев.

РЕГИСТАР СУДСКИХ ЗАБРАНА
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА/ПОТВРДЕ ИЗ

РЕГИСТРА СУДСКИХ ЗАБРАНА

Потпис подносиоца пријаве:

___________________________

Потписивањем регистрационе пријаве подносилац гарантује
за тачност унетих података сходно одредби члана 45. Закона о
поступку регистрације  у Агенцији за привредне регистре.

 * НАПОМЕНА:
Од 1. октобра 2018. привредни субјекти немају обавезу да употребљавају печат у пословним писмима и другим документима по Закону
о привредним друштвима.



КОНТАКТ ПОДАЦИ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА/ПОТВРДЕ:

Телефон: Е-пошта:

РЕГИСТАР СУДСКИХ ЗАБРАНА
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА/ПОТВРДЕ ИЗ

РЕГИСТРА СУДСКИХ ЗАБРАНА

ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВОДА/ПОТВРДЕ:

Захтевам да ми се извод/потврда достави на један од следећих начина:
*Обавезно означити одговарајуће поље.

Лично у седишту 
АПР у Београду

Препоручено
поштом на адресу:

Лично у ОЈ АПР:

Електронском 
поштом:

Улица: Број:Прималац: Место:

Адреса е-поште:
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ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ТРАЖИ ДА МУ СЕ ИЗДА:

Извод са подацима о регистрованој привременој мери:

*Обавезно означити одговарајуће поље испред врсте извода, односно потврде чије се издавање тражи.

*Уз захтев се прилаже Прилог А, уколико се тражи претраживање података по извршном дужнику, Прилог Б уколико се тражи претраживање података по 
предмету забране, а Прилог В  уколико се тражи претраживање података по броју судске одлуке којом је привремена мера одређена и називу суда.

**У зависности од резултата претраживања издаје се потврда којом се потврђује да су конкретни подаци регистровани, односно да конкретни подаци нису
садржани у бази података Регистра.

Потврда на основу  претраживања кроз базу података Регистра по:

Потврда о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и потврде о раније
регистрованим подацима:

Предмету забране (ПРИЛОГ Б)

Броју судске одлуке којом је привремена мера одређена и називу суда (ПРИЛОГ В)

Извршном дужнику (ПРИЛОГ А)

Број под којим је привремена мера регистрована:

Број под којим је привремена мера регистрована:

СЗ.бр:

СЗ.бр:

Опис захтева:

РЕГИСТАР СУДСКИХ ЗАБРАНА
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА/ПОТВРДЕ ИЗ

РЕГИСТРА СУДСКИХ ЗАБРАНА
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