
 
БП 38009/2018  

Датум, 17.04.2018. године  

Београд  
 

Регистратор Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 15. став 1. Закона о поступку 

регистрације у Агенцији за привредне регистре, („Службени гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014), одлучујући о јединственој 
регистрационој пријави оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника, коју 

је поднела:  

 
Име и презиме: Маја Стевановић  

доноси  

 

РЕШЕЊЕ  
 

Усваја се јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени 

регистар пореских обвезника, па се у Регистар привредних субјеката региструје:  

 

MAJA STEVANOVIĆ PR PROJEKTOVANJE ISPITIVANJE I IZRADA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA BICA INŽENJERING 
DESPOTOVAC  

 

са следећим подацима:  
Лични подаци предузетника:  

Име и презиме: Маја Стевановић  

ЈМБГ: 1112980727226  
Пословно име предузетника:  

 

MAJA STEVANOVIĆ PR PROJEKTOVANJE ISPITIVANJE I IZRADA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA BICA INŽENJERING 

DESPOTOVAC  
 

Скраћено пословно име предузетника: MAJA STEVANOVIĆ PR BICA INŽENJERING  
 

Пословно седиште: Савез Бораца 176, Деспотовац, Србија  

Регистарски број/Матични број: 64961837  
ПИБ додељен од Пореске Управе РС: 110707753  

Почетак обављања делатности: 08.05.2018. 

Претежна делатност:  4321 - Постављање електричних инсталација  
Остале делатности   7112 - Инжењерске делатности и техничко саветовање 

Адреса за пријем електронске поште: office@elektro-instalacije.co.rs  

 

Образложење  
 

Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 13.04.2018. године јединствену регистрациону пријаву оснивања правних 
лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника број БП 38009/2018, за регистрацију:  

 

MAJA STEVANOVIĆ PR PROJEKTOVANJE ISPITIVANJE I IZRADA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA BICA INŽENJERING 
DESPOTOVAC  

 

Провeравајући испуњеност услова за регистрацију, прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у 
Агенцији за привредне регистре, Регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у дипозитиву 

решења, у складу са одредбом члана 16. Закона.  
 

Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге 

које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС”, бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016 и 60/2016).  

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  

Против овог решења може се изјавити жалба  
министру надлежном за положај привредних  

друштава и других облика пословања, у року  

од 30 дана од дана објављивања на интернет  
страни Агенције за привредне регистре, а  

преко Агенције.  

 

 

РЕГИСТРАТОР  

__________________  

Миладин Маглов  

 

  

Регистар привредних субјеката  5000137870717 


