
ДОДАТАК 01-ПРЕДУЗЕТНИК
ПОСЛОВНО ИМЕ 

 * НАПОМЕНА:
Регистрацијом новог назива и/или пословног имена бришу се до сада регистровани подаци.

Приложена документација:

Доказ о уплати накнаде

Друго: __________________________________________________________________________________________________

ПОСЛОВНО ИМЕ
Пословно име обавезно садржи: име и презиме предузетника, ознаку „предузетник“ или „пр“ и место у ком је седиште предузетника. Пословно име је на
српском језику на ћириличном или латиничном писму. Пословно име може да садржи предмет пословања предузетника као и назив. 
Назив изузетно може бити на страном језику, на енглеском алфабету.

Пословно име обавезно садржи: име и презиме предузетника, ознаку „предузетник“ или „пр“ и место у ком је седиште предузетника. Пословно име је на
српском језику на ћириличном или латиничном писму. Пословно име може да садржи предмет пословања предузетника као и назив. 
Назив изузетно може бити на страном језику, на енглеском алфабету.

Предмет пословања мора да упућује на претежну делатност предузетника, а може да  садржи и речи које описују додатне делатности. Предмет пословања мора да упућује на претежну делатност предузетника, а може да  садржи и речи које описују додатне делатности. 

Назив се мора разликовати од назива већ регистрованог предузетника са истим предметом пословања.
Назив се може састојати од слова, цифара или знакова (- . &). Уколико унесете назив у пријаву морате унети и предмет пословања.
Назив се мора разликовати од назива већ регистрованог предузетника са истим предметом пословања.
Назив се може састојати од слова, цифара или знакова (- . &). Уколико унесете назив у пријаву морате унети и предмет пословања.

Назив:

*Лично име и презиме: *ПРЕДУЗЕТНИК:              или *ПР:

Предмет пословања:

*Место седишта:

Седиште је место на територији Републике Србије где предузетник обавља делатност. Седиште је место на територији Републике Србије где предузетник обавља делатност. 

СКРАЋЕНО ПОСЛОВНО ИМЕ
Скраћено пословно име се региструје САМО уколико предузетник има назив и обавезно садржи лично име и презиме предузетника, ознаку ПРЕДУЗЕТНИК 
или ПР и назив. Ако се назив односно опис предмета  пословања састоји из више речи скраћено пословно име може да садржи акроним речи из назива и/или
описа предмета пословања.

Скраћено пословно име се региструје САМО уколико предузетник има назив и обавезно садржи лично име и презиме предузетника, ознаку ПРЕДУЗЕТНИК 
или ПР и назив. Ако се назив односно опис предмета  пословања састоји из више речи скраћено пословно име може да садржи акроним речи из назива и/или
описа предмета пословања.

Назив:

Лично име и презиме: ПРЕДУЗЕТНИК:              или ПР:

Уписује се: Брише се: Мења се тако да гласи: 
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