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YnMCAHOr v PErMCTAP nPMBPE,QHMX CY&JEKATA 

HA OCHOBY OBE PEntCTPA4MOHE nPHJABE nPE,QY3ETHIIIK CE 6PIIIWE Ml PErMCTPA nPBPEAHMX CY&JEKATA. 

YnYTCTao: 

...,,.. �·' ' •. · - c .c.:::...,.::e._1.._-..,_�.:. .• :�aa--o6H.w-""n..m-7tNr. 
'I . -, ·'�·� �-. ��·-, . ..  ;-:- • .  '  .  ,.,- J - ,. • .. ":;,-·,·r ., • ,1.f • � . �,-· , , < ,..; • 

,._.,,�"l«i/u'Ji�Yoa,,,oq111t6o/'ll)'MWM0� ¥ 

• -��n,ottmaHKOodo���m>Nm,.�&m,,wnpujtMD��flPU}o«:; 

1.HONlffi&imytl"l!'ucmti\rit-rvao,..,oil'iloHO{IPl./jrMO�lUC1119«1��oilit«���ac,,,,,,..no�JOIIOHOIOlpo,(4.ia�CI� 
• KOD"°"'Yl,fnpwl'WHIWo6oM.o/.o��-��,:ellfffll/�o<lltoHO,ipuJ.MllnpujaM; 

. . 

J.lflljf�ltomy.np«m(IHIIO�� 
· -��MroOlla..._..��ffllMi�a,6ull1puuctnpotaH&,m)iMlloffow-�olipuco,.y, 

•HAfloMEHA: 

,,-,n11n1�ltol'IJYM�""o5oillWIW�,._«O-�itr1fomHOCJl'lll"'41/f11PU#otMHl&4Uy,tOlll/«DCl,PflUC/IIPOCl-npu/o.O 
CljHlmH,clnodfroai#t'���'/4,(,pMU� • 

· .. 

29 I to I 201• 

npMOJHHil AOK)'MeHTilL4Nj11: 

(Z) ,0.oKaJ o ynnant HaKHa,rie 

O Aw•'---------------------------- 

www.K
RIK

.rs



l . 
JEAMHCTBEHA PErMCTPALtMOHA nPMJABA OCHMBAH,A nPABHMX nMt.tA Ill APYr&I\X �· 0 1'�11}'6.'""a !'p<i11�, f I I AJ"'"'"'j� 3,1 IT(>HRJ'll\llllft Pf/'UtTpl! CY6JEKATA M PErMCTPALIMJE Y JEAMHCTBEHM PErMCTAP noPECKMX 06BE3HIIIKA 

r,_.ou 2S, 11000 6eo<P"'1 wwwa--·r. 

-- - --·--· 

,, __ .._ .. _.,,, ......... _, ____ ..... 

PErVICTAP nPMBPEJlHMX IBJ 
PErVICTAP CTPAHVIX 

.--, PErVICTAP Y,QPY*-EtbA, APYWTABA L__:, 
CY&JEKATA YAPYH<EtbA 

i__) VI CABElA Y 06/IACTl'I cnOPTA 

PErMCTAP CTE"IAJHVIX G 
PErVICTAP 3A,QY)K6VIHA 0 MACA M ¢10HAALIMJA 

PEn'ICTAP Y,QPYIKEtbA 0 
PErMCTAP OPEACTABHVIWTABA 0 CTPAHMX 3AAY>1<6VIHA VI CDOHA,Al.ll·UA 

npMJ••Y nOAHOCMM Htnocpt!AJiO y ArtHi.&HjM M JilXTtllM Ail MN Ct 1113� noTIPAil O no4HeroJ npMjilBM: IX) 
--------- - - -  ---- - - 

- - - - - -- - -  

•HAf\OMEHA.: 
Yi<o,tul<O ce llflUJ<HO nOOHOCu Jb006ouu,io,,,o paH<iJ" �mt npu1aat. pOOI) w,3p.,,<<M111...a n�o npuopumtma. noai..ocUJl(IU}" y o6olk'JU 00 Y"ll= (jpoJ 

�oo6ow�npuJO•t. 

I 
---------- - -- __ -------- _J np111jill.l Ct MOAHOCM s6or OA61�•11b1 npffXOAHt npM)llllt 6poj: � - 

·- - ----, - 
STEFAN KRKOBABIC PREDUZETNIK RADNJA ZA I 

JJJJ�IJJlll 
HA3MB: DELATNOST FITNES KLUBOVA VIVA FITNESS BEOGRAD 

I "' 
- ----- 

fipoJ nOTIPAf O MJlpWtHOj ptJtplll.llll)M 111:11111 c::::-----·1 
{ynMcyJt ce al\O je 1u,pweHa pe3epeau111a >1all1Bal: 

- 

.QOCTABlbAtbE n�CMEHOr OTnPABKA OA/lYKE PErl•'ICTPATOPA 

•HAnOMEHA: 
Y,lold y cai:Jp,Ka1 OOJl)'•e Pei,xmpamapa-ece wspcuumu npe.o UHm<!Plfffll cmpaNe AnP. o nuco"HU ()lnnpo<1<1• OOJl)'•t OOCffl(IISll>IJ u UC"1b)"OUW...., UJfl"'IWTI 
JlllJT'l«rlOOHOCIIO!l(I. 

3axTeeaM na mteMeHH ornpaeax OAJIYKe Perac rparopa 6yAe AOCTaBJ1,e11 11a jeAaH OJ.I c11e.r.1eflHx Ha4HHa: 

now TOM Ha aAPe<Y 0 nowroM Ha aJlpecy �- nH'IH0)'0J ,------------------ 
_ _J 

1 _ 1 aa npHjtM ncurte- CtAl-1WTa: AnP: 

nowro,,o .. a a,apecy ['.') Jl ..... HO y CtAMWT)' (2<j Ene•<TPOH(l<OM c __ � llQAl40CHQl.l,l )' AnP y 6eorpaJ1.y- now101,1: 

Pe'"""'�MUH (o6Mhi: 

nO.QALl,M O no,AHOCMOLIY nPMJABE 

!STEFAN I 
.-- 

I �Mt: npe)MMt: [KRKOBABIG 
- 

 
6poj n�ow, 111 ! 

1 I JM6f: APMIIII Hl,tla11a1t1a -- - 

(JI CTj»Hllol)" 
')'>loc- JM6f/6pcja n<KOWO n�ceOMOqflo,a npunpoHJ anamyco 
��00?,,0UHmf'p,+ffl'ICmpDHUAflP 

AApeca OOAHOCM041 {y Ptll)'6nMIIM Cp6HJM): 

()nwn,Ha· 1 
Mtc10: I 6poj M Hol)M8 I 1 1  I  

nOWTe: I 
' 

Yn1u1.i: I I 6poj M cnoao: I I 
(np,n 111 6poj f I naHa: 

- - --- ---- 

KoHTillKT OOA.14111 OOAHO(M04a np11Jaee: 

TentlP()H: [ I E-nowr1: c: I 

nomnu<u.o-M pe1ucmpg11uo,,e npujo,e nOOHrxuno(; 1apg11myjt 

Z'�·�··2::u JO mo .. 11rxm yHtmu.< nOOOma.<a c.<oihlo aiJpeo6u '<110110 45. Ja«o11a o M.n. 
nrxmyn.ry pelUCmpo14uje y Alt11(;uju JO npv1ped11t pe1ucmpt. 

www.K
RIK

.rs



' nPEAY3ETH�K I! I I lll�IIHIIIIII IIII 
4 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 7 5  >  

-- ....----a· - 
noCJlOBHO 11\ME 

• HAl"IOMEHA: 
Ytlll(",._,..,.,11Affiff�it-�•Ylf!OJOUIICOf"O-&ictpoOl.lon�xm.lUIC}llnow6opyoc-..a.1YorM11oro«-""� 
11Ji6op. .o<QOitoitomaor JIJ ""J"" ptNCmpo,l<'llr ct �RmHllor um, opmat,ul. 

npeAyJeTHl'IK: (!x_., np: :0 

Opr��11: 0 Op: :0 
• HAI\OMEHA: 

llocno.HO UMt wc)p .. u I/MC II rlp#JU!>ft n/)royJtmHUHO, nj)ff)y.itmHUK Wiii np. opm<IIIU Wiii Op, °""' nptmr ...... &JNJmlfQCfflll, "°'"' /HU� o&NtJOH tMMtHfflJ II 
Mttmo citduwmo 6u OOf}«t. YnvcyJf: rt "° llupt.111<1woro.w 111111110m<1Hu11•0.,, IIUCM)I 

nocr.01tt0 ... w, r�_TEiAN KRKOBABIC P�ED�ZE��IK RADNJA � DE�TNOST F�T�ES -�c��OVA j 
[v1vA FITNESS --- -] !9EOGRAD .. ___ -=:] H&lMI' MttTO 

CtAIIIWTa: 

(H.,ie oo,ec,-. ,,,,_,, 

CKPA'FIEHO OOCIIOBHO MME 

'HAOOMOIA: 

&pOl!t-HO l>O(,,.,.lt() """' ynucy;,, a yoronuoro nocmojl, ..OJ\lt u maoo o6cllltJHOC..ap,.,t, I/Id II �JIIMf tlpN)'JtmHIKCI, OJHOoy ,,,, 11/111 op II HO.IIH. 

!STEFAN KRKOBABIC PR�DUZETNIK VIVA FITNESS ·---- -------- 

I 
nPEB0,0.111 nOCIIOBHOr 11\MEHA 

• HAOOMEHA: 

�flOCJl(M>fOIIIC�,___IIMto<Dy,>IK'llJ'UJ"(onu,,Qn«,,,..Y�Mlf<mJl�jt-111<111HOJ<l)jl,JfWKctl>OC- 
°"""'"° C..po�..0 f!OC/lWHO IIMf �. 

npelO.Q nO<IIOIHOr MMIMI HI (TpJHM jfJIOC 
� 

l 
kl>to<: 

' .....) 

nPf9GIII: I I 
npe.0.11 rlOCII09HOr MMtHI .... jeJMII Hll{>!Offa.J!Hf Malt>Mlie: 

Ju""' I I 

n,.... ! I ' : 

-- 
.. 

npe1o.n c11p11\,11or noo,01110, IIMeHI H.l Clp.lHM JtlMlt: 

,._ 
I I 

npe11t111: I I 
npelOA c1tpa1ltMor nocnOIHOf IIMIHI M.l j,elKJI H.ll4Mo+lil11He �-He: 

klMO(; I I 
,-- 

I ' npeacwi: 

I 

crpaua 2 

www.K
RIK

.rs



CEAIIIWTE 

Onwn1t11: 

Mt!ClO: 

6poj l'I cnoso· 

Cnpar" 6poj 
CTIH.il: 

6pojH Ha)HI 
nOWTI!: 

nPE,QY3ETHIAK 

-- 

� ---, I  liOVI BEOGRAD -·-- __, 
[iiroGRAD ···- .. _ ] 
I BULEVAR MIHAILA PUPINA j' 
::::====:::::::::::���----· 
I 10 1 2  J 
[ 

---- 

: LOKAL 15 j 

•HAnOMEHA: 
A,\'l«a JO 11pc,j,"' nowmf jt noa6itH �fm Pflo.Kmpouujf u yn...cy� (f COMO a..ro nocmoju u oi<o � p,111111'f11m• od CJ<}JJttf ctoowma. Y,rol!!1•0 "'3ptoc11 JO 11p,.i� .. 
nowm.r "'"* ptltl(mp<MOHU. HI}� ...a.')'� WXlnNOIIOU 3ix,..,..,,,,,...., oiJny•r PtN<n"""""""° HO <»y<WPfcy. 

A.QPECA 3A nPIIIJEM nOWTE 

Onw,.,11.1: 

Mt!ClO: 

-·--------·-- --- ------- 

L============�-====:I 
c::====-=· :::-c :=·----=:] 
=--:: -- =:] 

6poj I< CllOflO: 

Cnpa, 1<6poj 
CT,1H,1; 

6poj l<Hill .. 11 
nowrl!: 

' I 

' I L __, 
I ' ' 1 1  _  

•HAnOMEHA: 
Aifptca JO npu� .. rMi<mpo,,c•t IIOW- j,t noa6oi< 11ptdMfm ptlucmpou� u ynu<yj,t Cf ,a .. o o,ro nocma;u Y"'lllU•O �a JO nr,11�"' fnt•mpaHCi<f noum� HtJj,t 

ptNC� HIJjtMO,l)'fltJO>"IIINQnltl,3racfflMll,O�ocJ,,yKf Pt,...cmpomopaHaa.yaq,,l'cy. 

A.QPECA 3A nPIIIJEM EnEKTPOHCKE noWTE 

I 

ctpaea 3 

www.K
RIK

.rs



nPEAY3ETHl.1K f 
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061H1K 06AB!bAH,A AE11ATHOCTl.1 

(aMOCTallHO: [JR) Opra .. 11111: rr--::1 

nOlfETAK 06ABlbAtbA AEllATHOCTl.1 

no'feTilK o6aalbatt.a AenaTHOCTM npMJilBMPI)' HilKHilAHO (npMjilBOM npoMeHe no,qillTilKil):0 
Ot1AilTYMil novetxa o6asri.attMt .11enaTHOCTM, npeAyleTHl'IKY no'l1tH>y Aa re11y cee oeaaese Jae1-w1x npMXOAa (nopea«, AOnpMHOCl'I 11 
OCTilfWI jaOHl'I npltXOAM). 

YK01114KO OCHIIIB.!l'I He 03Hil'lM noHyl)eHy om.4111jy KilO AilT)'M llO'fl!TKil 0611111>iltbil ,qenilTHOCTM, perMctpoaal'le ce AilyYM 
AOHOWl!H>I pewett.il O OCHIUlltb)', 

npeo.yleTHMK MOiiie Ail OTOOi.iHi! ca o6aere,att,eM .QenaTHOCTM KilP,a o6e36et1111 011roeapajyl'l11 npoctop, onpeMy M Kil.O.POBe, OAHOCHO 
llYlflilH Je tlil npe no"ell(il o6aalbiltw ttena1Hoc111'1 npM6aeM ilKT HilA11e111HOt cpresa o ;.,cny>oeHocnt npon111caH111x ycnoea y norneAy 
npocropa, onpeee M xanpa. YKOl111KO Je TO npena1-11')e1-10 noce6H11J.1 npon11COM. 

BPEME HA KOJE CE nPEAYlETHMK PErMCTPYJE 
O HAnOMEHA: 
Y1'0Jlt1.0 ce 11�,lyJt1MHtll< ptl1J(�"" �·io ·� .. e, "P""""'' Ct a....o, 0 Y,IIIOffltl -� JO �111cmpo«<1JY(jpuro...O IIJ """""'PD· 

npenyJe1,011< cc perwctpnc Ha Heonpet}(!Ho epeece � 

n�;:yleTH>I� re pernnpyje >ta on�l'JeHo apeMe 110. 
c:-------i 

M _..__Mfit11 io5,,"'1 --· 

nPETE}l(HA AE/lATHOCT 
O HAnOMEHA: 
YllrKy� u co .. onpHnlMHO MIIDmHOCm �"' o6l!O'apojyr.e wo,ifl� ""°.It/CO itr11M1..ocrt111 y c«noity <O � o llllOC....pu«a11uiu ilt11amHOc,rm 

W114>po1: [g _:ij_1 1--3...l Ho1J119 nenar><ocri,,: 
r--------- -- 

J _DELATNOST FITNES KLUBOVA 

KOHTAKT nOAALt� 

Ttnt¢,01-1 1: I I <na1<c: I i 
Tene¢,<)H 2: I I �>!TtpHtT l www  I  anpeco1: 
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nPE.QY3ETHll!K 
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nM'iHi.t nOAALtll! nPEAY3ETHll!KA 

fsTEFAN ·, 
np@lHMf: [KRKOBABIG ..=_] \o1Mf: 

' 

6poj nacowa 11 r- I 
JMli(· tlPJKa�a Ml.Qaoa11>il I 

b• CTpaH1,1a) ' 
-- 

- - -------------� -- -- ---· ---·-- ··- 
. 

- 

noAilll.lM O npeAyJeTtiMKY KOji'I tiMCY npeAMeT per11crpaq11je, eePi ce YtiOCe CillMO YJ np11jaey Jill 4'0HA ni.10: 
• HAOOMEHA: 
oti<JM....., ynlKamu ,uu¢pjl cmpysJHt cnpe- llf}NJyJtmMuKa 

Crpy ... Ha CllpfMil G-'--� HeJanocneHO naue (OCHOOHil .ll,@JlilTHOCT); u 

non: MywK..i: g >i<@HCKM: 0 11!1 pa.o,Hor o.o,Hoca {AonyHCKil .o,enarHocr): 'f8J 

I n@f!3110HCp: iO 

W114'pa npy-.He cnpeMe: 
[ 010 I 6e3 crpy•rne cnpeee 1 L!oo ! B11wa crpy .. �a cnpeMa i ' 

' ' ( 100 GK crpy .. Ha cnpeaa ! L BOO I 811c��TPY"Ua cnpeea � 
·-- ----·----- --· ' 

[ 200 l nK CTPY"Ha cnpeaa i ,-- 

! -·1 
' 

I 900 _ I Mar11c1ap 
_J 

' •. 

I 300 I KB crpy•rna cnpeMa I r 901 I JloKTOp HayKa ·1 
. 

I 499 1 Cpe,Q�a crpy•rna cnpeMil I !999 I Hencnrarc � 
I 500 I BKB CTpy'IHil cnpeMa i 
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nPEAY3ETHl-1K 

--�_,I[_-- ... -..-.--- .. - 

(Z) /lOKal o 1-111eHn11eTy npe,qy1eTHI-IKa In AOMal'le ¢,11l.,�KO n11ue - �ToKon .. ja n .. �,..e sapre. a 3a crpaeua - ¢,oTOKom1Ja nacowa, o.citt0e110 
¢or0Kon111a n114He Kap re, a KO J@ 111Aara crpa11i.yi 

LJ YKonMKO ce npe,qy3erH1-1K perncrpyje la o6aelbatt.e ,qenaTHOCTM la KOJY ce 1pa)l(11 npen:o,qHa noaecna, camacaccr MnM ,qpyrM 
a KT HallJle)l(HOr opraaa Kao YCllOB la per11crpattMjy, norpe6Ho Je ,qocrae11n, 11 o,qroeapajyfly 1101eony, camacaocr MllM ,qpyrn 
a KT ,..a1111e)l(Hor opraua y opMrM,..any 11nM ceecescj KOnMjM 

O n11caHO oenawfle1toe KOJMM npeAy3eTHl1K 111,qaje npoKypy {y,,;on11Ko je 111nara npoKypal 

O ncrnac npcxypacre ceepe« 011 Ma,QJ1e1,01or cprexa oaepe (yKon11Ko je 1-unara npoKypaJ 

1XJ lloKa3 o ynnata MilKHa.Qe 
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Регистар привредних субјеката 5000090952901

БП 99121/2014 
Датум, 26.09.2014. 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),  одлучујући  о  јединственој  регистрационој  пријави
оснивања правних лица и других субјеката  и регистрације  у јединствени регистар пореских
обвезника, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Стефан Кркобабић 
ЈМБГ: 

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: 

STEFAN KRKOBABIĆ PREDUZETNIK
 RADNJA ZA DELATNOST FITNES KLUBOVA VIVA FITNESS

 BEOGRAD 
са следећим подацима: 

Лични подаци предузетника: 

Име и презиме: Стефан Кркобабић 
ЈМБГ:

Пословно име предузетника: 
STEFAN KRKOBABIĆ PREDUZETNIK

 RADNJA ZA DELATNOST FITNES KLUBOVA VIVA FITNESS 
BEOGRAD 

Скраћено пословно име предузетника: STEFAN KRKOBABIĆ PREDUZETNIK VIVA 
FITNESS 

Назив предузетника: VIVA FITNESS 

Пословно седиште: Булевар Михаила Пупина 10 Ж локал бр.15, Београд-Нови Београд, Србија 
Број и назив поште: 11070 Београд 
Регистарски број/Матични број: 63630306 
ПИБ додељен од Пореске Управе РС: 108689557 

Почетак обављања делатности: 26.09.2014 године 
Претежна делатност: 9313 - Делатност фитнес клубова 
Облик обављања делатности: самосталан 
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Предузетник се региструје на: неодређено време 

Образложење 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  25.09.2014.  године  јединствену
регистрациону пријаву оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени
регистар пореских обвезника број БП 99121/2014, за регистрацију: 

STEFAN KRKOBABIĆ PREDUZETNIK 
RADNJA ZA DELATNOST FITNES KLUBOVA VIVA FITNESS

 BEOGRAD 

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. 5/2012). 

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 

ОБАВЕШТЕЊЕ: 

У прилогу овог решења налази се потврда о додели пореског идентификационог броја (ПИБ) и
потврда о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање. 

Ако се у прилогу решења не налазе наведене потврде у обавези сте да урадите следеће: 

1. Да се обратите Пореској управи ради доделе ПИБ-а, 
2. Да лично поднесете јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање,  ОДМАХ

по  пријему  овог  обавештења  И  САМО  УКОЛИКО  СТЕ  ПРИЈАВИЛИ  ПОЧЕТАК
ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ, на једном од шалтера било које организационе јединице
организације  за  обавезно  социјално  осигурање  (Републички  фонд  за  пензијско  и
инвалидско  осигурање,  Републички  завод  за  здравствено  осигурање,  Национална
служба  за  запошљавање)  или  преко  портала  Централног  регистра  обавезног
социјалног  осигурања  (http://www.croso.rs/),  уколико  већ  нисте  пријављени  на
осигурање по основу радног односа код другог послодавца.  и то само уколико сте
пријавили почетак обављања делатности. 
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Регистар привредних субјеката 5000092188674

Број БП 112799/2014 
Датум 30.10.2014. године 
Београд 

Регистратор  Регистрa  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 регистрационој пријави брисања
код  STEFAN  KRKOBABIĆ  PREDUZETNIK  RADNJA ZA DELATNOST FITNES  KLUBOVA
VIVA FITNESS BEOGRAD, са матичним/регистарским бројем: 63630306, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Стефан Кркобабић 
ЈМБГ: 

доноси 
РЕШЕЊЕ 

УСВАЈА СЕ регистрациона  пријава  брисања,  па  се  из  Регистра  привредних  субјеката
брише: 

STEFAN KRKOBABIĆ PREDUZETNIK RADNJA ZA DELATNOST FITNES KLUBOVA
VIVA FITNESS BEOGRAD 

Регистарски/матични број: 63630306 
Датум престанка обављања делатности: 29.10.2014 

Образложење 
Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  29.10.2014.  године  регистрациону

пријаву  брисања  из  Регистра  број  БП  112799/2014  и  уз  пријаву  је  доставио  документацију
наведену у потврди о примљеној регистрационој пријави. 

Провeравајући испуњеност услова за регистрацију брисања, 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. 

Висина  накнаде  за  вођење  поступка  регистрације  утврђена  је  у  складу  са  Одлуком  о
накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре
(„Сл. гласник РС“, бр. 119/13). 
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 
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