
ДОДАТАК 13 а
ЛИЧНИ ПОДАЦИ РЕГИСТРОВАНИХ ЛИЦА

ФИЗИЧКА ЛИЦА

 

Приложена документација:

Доказ о уплати накнаде

Друго: __________________________________________________________________________________________________

Доказ о идентитету (фотокопија личне карте или пасоша или личне карте странца)

Документ о издавању евиденцијског броја

ЈМБГ / Евиденцијски број / Број стране личне карте / Број пасоша:

Презиме:Име:

Презиме:Име:

Земља издавања стране личне карте / пасоша:

Досадашњи  подаци:

Функција:

Број пасоша и држава издавања (за странце):

Нови подаци:

Уписује се: Мења се регистровани:

Уписује се: Мења се регистровани: Брише се регистровани:

ЈМБГ (домаће лице)

Евиденцијски број (лични број за странце):

Уписује се: Мења се регистровани: Брише се регистровани:

Број стране личне карте (чланице Европске уније) и држава издавања (за странце):

Уписује се: Мења се регистровани: Брише се регистровани:

Опционо уз број пасоша:

Евиденцијски број (лични број за странце):

Опционо уз број стране личне карте:

Евиденцијски број (лични број за странце):

* НАПОМЕНА:
Не уписивати број личне карте за странце коју издаје МУП Србије (није предмет регистрације).
* НАПОМЕНА:
Не уписивати број личне карте за странце коју издаје МУП Србије (није предмет регистрације).
* НАПОМЕНА:
Не уписивати број личне карте за странце коју издаје МУП Србије (није предмет регистрације).

* НАПОМЕНА:
У зависности од тога да ли се уноси податак о домаћем физичком лицу или страном физичком лицу (странцу) одабрати и попунити:
* НАПОМЕНА:
У зависности од тога да ли се уноси податак о домаћем физичком лицу или страном физичком лицу (странцу) одабрати и попунити:
* НАПОМЕНА:
У зависности од тога да ли се уноси податак о домаћем физичком лицу или страном физичком лицу (странцу) одабрати и попунити:
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ДОДАТАК 13 б
ЛИЧНИ ПОДАЦИ РЕГИСТРОВАНИХ ЛИЦА

ПРАВНА ЛИЦА

 

Приложена документација:

Доказ о уплати накнаде

Друго: __________________________________________________________________________________________________

Извод из Регистра у ком је регистровано страно правно лице 

Регистарски/ матични број:

Место седишта: Улица: број:број:

Држава:

Пословно име:Назив:

Регистарски/ матични број:

Место седишта: Улица: број:број:

Држава:

Пословно име:Назив:

Досадашњи  подаци:

Функција:

Нови подаци:

Мења се податак:

Назив / Пословно име: Седиште правног лица: Регистарски / матични број:
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