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Регистар привредних суб]еката

ВД 34305/20 И

Дана. 30.03.2011 године
Београд

Лгенцща ;а привреднс регистре„ Регистратор ксуи води Регистар привредних суб|еката. на
основу чл. 4. Закона о агенци)И за иривредне регистре (Службени гласиик РС бр. 55/04 и
111/09), члана 23. и 25. Закона о регистрации привредних суб;еката (Службени гласник РС бр.
55/04, 61/05). решава^уЬи по захтеву подносиоца регистрационе при^аве за регистраци|у
нромеие података привредног суб^екта у Регистар привредних суб)еката. ко|и (е поднет од
страяе;

Име и презиме: Драган Ми]ановип
ДМБГ: 0704979791019
Адреса: )Ьубе ВучковиЙа 13/2. Београд (град). Срби|а

РЕШЕШЕ

Усва]а се захтев подносиоца регистрапионе прщаъе, па се у Регисгар привредних суб]еката
рсгистру]е промепа података о привредном суб)екту уписаном у Регистар привредних суб]ската

РЯНН/2ЕСЕ 7Л РКО12УООЮЬТ, ТКООУШи 11Г5ШОЕ ЕЬЕСТКПМ1ЮО
ВВОСКА!^, КАВЬЕОУА 17, ШКАЬ 2

са магични м бро^ем 20409886

И то следеЬих променя:

Промеиа седишта привредног друштва:
Брише се:

Адреса: Раблсова 17, локал 2, Београд-Звездара, Срби^а
Упису|е се:

Адреса: Матице Српске 5, Београд-Звсздара, Срби]а

Промена пуног пословног имена:
Бришс се:

РМШи2ЕСЕ /А РКО12УОПШ1Л ТЯООУЛМи I иЗЬПОЕ ЕЬЕСТК^М ООО ВЕООКАО,
КАВЕЕОУА 17, ЕОКА1. 2

Упису)е се:
РЯЕО1.12КСГ, 7А РКО12УООЮи, ТКСЮУПМи 1 ЪЗЕНОЕ ЕЬЕСТЯиМ ООО ВЮСЖАП,

МАТ1СК 5Ю'^КЕ 5

Страна 1 од 2



Образложеше

гистрационе прщаве поднсо ^е дана 25.03.2011 усаглашеяу регистрациону
мп полатака о иривречпом с\о]екту уписаном у Регистар приврелпих суб^еката

РКЕОИ7ЕСВ /А РКО17Л'ООКШ, ТЯООУШИ I ШШСЕ Е1.ЕС1К15М ООО
ВНОСЖАО, КЛВЬЕОУА 17, ЬОКАЬ 2

Решава]уЬи по захтеву подносиоца. об^иром да су испуаени законом предвидени услови,
решено зе као у диспозитику.

Висина накнаде за регистраци]у у износу од 3.000,00 динара одре!)ена _]е у складу са одлуком
о накпадама за регистраци]у и другс услуге ко]е пружа Агенщф за привредне регистре у
поступку во!)ен>а Рсгистра привредних с\•б е̂ка11а и Регистра равних гласила (Службени гласник
РСбро] 21/2010).

Поука о правном леку:
Против овог решен>а може се ич}авити жалба
Министру надлежном за послове привреде РС,
у року од 8 дана од дана ири)ема решев>а,
а преко Агснци]е за привредне регистре.


