
ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ:

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

Пријаву подносим  непосредно  у Агенцији
и захтевам да ми се изда потврда о поднетој пријави:

 

МЕСТО ЗА БАРКОД
додељује АПР

 

Физичко лице Правно лице

Домаће лице Страно лице

Државни орган

ЗЛ.Бр:

РЕГИСТАР ЗАЛОЖНОГ ПРАВА НА ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА И ПРАВИМА
РЕГИСТРАЦИОНА ПРИЈАВА ЗА БРИСАЊЕ ЗАБЕЛЕЖБЕ

ЈМБГ:

ЈМБГ потписника пријаве:

Презиме:

Име:

Број пасоша и држава издавања(за странца):

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:

Улица и број пребивалишта/боравишта:
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*Обавезно означити одговарајуће поље.

Број под којим је забележба регистрована:
*Унети тачан број решења којим је усвојена регистрациона пријава за упис забележбе.

Број решења којим је одбачена раније поднета пријава:

Заложни поверилац лично

Залогодавац лично

Пуномоћник/заступник залогодавца

Пуномоћник/заступник заложног повериоца

Заинтересовано лице

Пуномоћник/заступник заинтересованог лица

*Обавезно означити одговарајуће поље.
ПОТПИСНИК ПРИЈАВЕ ЈЕ:

Име и својство потписника пријаве:

*Ово поље се попуњава уколико се пријава подноси преко пуномоћника или заступника.

 * НАПОМЕНА:
Ако се новом пријавом отклањају недостаци утврђени решењем којим је ранија пријава одбачена, у поље се обавезно уписује број тог решења.

Потпис подносиоца пријаве:

___________________________

Упознат сам са одредбама члана 45. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре,
гарантујем за тачност унетих података и сагласан сам да  подаци буду доступни јавности. 

Број под којим је пуномоћје
депоновано у АПР:

 * 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 ПРИЈАВЕ:

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ:
*Потребно је навести појединачно сваки документ који се прилаже уз пријаву.

Телефон: Е-пошта:

РЕГИСТАР ЗАЛОЖНОГ ПРАВА НА ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА И ПРАВИМА
РЕГИСТРАЦИОНА ПРИЈАВА ЗА БРИСАЊЕ ЗАБЕЛЕЖБЕ

ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНОГ ОТПРАВКА ОДЛУКЕ РЕГИСТРАТОРА:

Захтевам да ми се писмени отправак одлуке достави на један од следећих начина:

Лично у седишту 
АПР у Београду

Препоручено
поштом на адресу:

Лично у ОЈ АПР:

Електронском 
поштом:

Не тражим достављање писменог отправка одлуке

Улица: Број:Прималац: Место:

Адреса е-поште:

*Обавезно означити одговарајуће поље.
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Брисање забележбе да је започео поступак намирења:

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ТРАЖИ БРИСАЊЕ РЕГИСТРОВАНЕ ЗАБЕЛЕЖБЕ, И ТО:
*Обавезно означити одговарајуће поље испред врсте забележбе чије се брисање тражи.
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Ближи опис:

Брисање забележбе спора:

Ближи опис:

Брисање забележбе података и докумената од значаја за правни промет:

Ближи опис:

РЕГИСТАР ЗАЛОЖНОГ ПРАВА НА ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА И ПРАВИМА
РЕГИСТРАЦИОНА ПРИЈАВА ЗА БРИСАЊЕ ЗАБЕЛЕЖБЕ
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