
* НАПОМЕНА:
У случају постојања заједничке прокуре, попунити одговарајућа поља у зависности од броја  лица у заједничкој прокури.
* НАПОМЕНА:
У случају постојања заједничке прокуре, попунити одговарајућа поља у зависности од броја  лица у заједничкој прокури.

ДОДАТАК 13-ПРЕДУЗЕТНИК
ПРОКУРИСТИ

Приложена документација:

Доказ о уплати накнаде

Друго: __________________________________________________________________________________________________

Опозив писаног овлашћења прокуре

Отказ прокуре

Писано овлашћење којим предузетник издаје прокуру

Уписује се: Брише се:

Уписује се: Брише се: Остаје:

Остаје:

Остаје:

Уписује се: Брише се:

Уписује се: Брише се:

* НАПОМЕНА:
Прокура се не може ограничити осим кроз сагласност других прокуриста (у ком случају је реч о заједничкој прокури) или супотписом предузетника.
* НАПОМЕНА:
Прокура се не може ограничити осим кроз сагласност других прокуриста (у ком случају је реч о заједничкој прокури) или супотписом предузетника.
* НАПОМЕНА:
Прокура се не може ограничити осим кроз сагласност других прокуриста (у ком случају је реч о заједничкој прокури) или супотписом предузетника.

Појединачна прокура:

Заједничка прокура:

Лица у заједничкој прокури:

1.

2.

3.

* НАПОМЕНА:
У зависности од броја промена појединачних или заједничких прокура односно броја лица у заједничкој прокури, користити потребан број додатка 13.
* НАПОМЕНА:
У зависности од броја промена појединачних или заједничких прокура односно броја лица у заједничкој прокури, користити потребан број додатка 13.

Презиме:Име:

ЈМБГ или
Евиденцијски
број:

Број пасоша странца
или личне карте странца:
Држава издавања:

Презиме:Име:

ЈМБГ или
Евиденцијски
број:

Број пасоша странца
или личне карте странца:
Држава издавања:

Презиме:Име:

ЈМБГ или
Евиденцијски
број:

Број пасоша странца
или личне карте странца:
Држава издавања:

Презиме:Име:

ЈМБГ или
Евиденцијски
број:

Број пасоша странца
или личне карте странца:
Држава издавања:

Постоји ограничење овлашћења супотписом предузетника

13
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