
 

 

 
 

БП 129501/2015  

Датум, 26.11.2015. 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 
поднео:  

 

Име и презиме: Милош Стевановић  
 

ЈМБГ: 2606976723719  

 

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:  

 
MILOŠ STEVANOVIĆ PR INŽENJERSKE DELATNOSTI BICA SISTEMI DESPOTOVAC  

 

са следећим подацима:  
 

Лични подаци предузетника:  

Име и презиме: Милош Стевановић  

ЈМБГ: 2606976723719  
 

Пословно име предузетника:  

 

MILOŠ STEVANOVIĆ PR INŽENJERSKE DELATNOSTI BICA SISTEMI DESPOTOVAC  
 

 

 

 

 
 

 

Скраћено пословно име предузетника: MILOŠ STEVANOVIĆ PR BICA SISTEMI  
 

Пословно седиште: Војник 152, Деспотовац, Србија  

Број и назив поште: 35213 Деспотовац  
Регистарски број/Матични број: 64059831  

 

ПИБ додељен од Пореске Управе РС: 109274184  

 

Почетак обављања делатности: 26.11.2015 године  

Претежна делатност: 7112 - Инжењерске делатности и техничко саветовање  
 

Облик обављања делатности: самосталан  

Предузетник се региструје на: неодређено време  
 

Контакт подаци:  
Телефон 1: +381 (0)35 613681  
Телефон 2: +381 (0)63 8172616  

Факс: +381 (0)35 611949  

Интернет адреса: www.bica.rs  

Образложење  

 

Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 25.11.2015. године јединствену 
регистрациону пријаву оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени 

регистар пореских обвезника број БП 129501/2015, за регистрацију:  

 
MILOŠ STEVANOVIĆ PR INŽENJERSKE DELATNOSTI BICA SISTEMI DESPOTOVAC  

 

Проверавајући 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 диспозитиву решења, у складу са одредбом члана 16. 

Закона, као и члана 26. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 
80/02...2/2012).  

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 и 45/2015).  

 

  

 

 

РЕГИСТРАТОР  

__________________  

Миладин Маглов 

 

  

Регистар привредних субјеката  5000106161815 


