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А1 ешщја за приrзрсдне регистре, Регистратор који води Регистар привредних субјеката, на основу чл. 
4 Закона о Агенцнј и за r1рнвредне регистре (Службени гласник РС 55/04) и члана 23. и 25. Закона о 
регнстра!(ијн nриrзрсюшх субјеката (Службени гласник РС 55/04,61/05), рсшавајући по захтеву 

tЮЈ.Џ!Оt.:иоци рсt-истрационе пријаве за регистрацију осниваља привредног субјекта, који је поднет оп 

стране : 

Име и пrез име: Cpl)aJI Ковачевић 
ЈМЈ)Ј · : 020S971800100 
Адреса: Јова11н Тюрђеннћа 11 , Нови Сад, Србија и Црна Гора 

.' lOHOC/1 

РЕ ШЕЉЕ 

У сва ј<~ се "Јuхтен подвосио1щ регистрационе пријаве, па се у Регистар привредних субјеката 
региструје осниваље нривредног субјекта 

PН..ESS HNEVNE NOVINE DOO BEOGl~}), 27 МАRТ А 69/14 
са СЛС .' !С}lНМ IЮЩЩИМа: 

lly rm нос.1ювно нмс: PRJ~SS DNEVNE NOVINE DOO BEOGRAD, 27 МАНТА 69/14 
1 fpam·tJ фор.\1а: Друштво са ограничепом одrоворношliу 
С'сюлnтс: l)сограл (грац) 

Otti1C J.C!JliTIIOCTИ: 

Скраhсrю Јюслонно име: 

Регщ;тарски број /Ј'kпн'!IIН број: 20112255 
llретсжна : tt.: J t<JЛ!Ot:т: 221 :ю- ИЗЈ(АI3ЛЊЕ НОВИНА 
llpнвpc: (ltll суG_јекнтјс ре1-истроnан за спољно трговински промет 
Г fриврсщiи субјскатје рсr ·истрован за услуге у спољнотрговипском промету 

I Iодацн о юшнталу 

У п нс а п н катгнu1 

IlовчшЈи 500,00 EUR, у динарској протюшрсдвости. 

Уп ; tз!tсн-унст каннтал 

Новчани 250,00 EUIZ, 23. 12.2005 гсщинс, у Јtннарској противврещюсти. 
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Нощши о осшща•шма: 

Пос; ювно име : NPC fNT[RNATIONAI . OOO BEOGRAП, MlfTЛPOVA 15 
Матичпи број: 201 00303 
( 'сютrтс: Мутаrюва 15. Бе01 ·рад (l·pa;t), Србија и Црна l 'ора 

V 11 иса н и капитал 

Новчани 245 ,00 EUR, у динарској 11ротивврсдности. 
У шшћсн-ун~т капитал 

1 lовчани 122,50 EUl~, 23.12.2005 године, у динарској нротиввредности . 
V:tco 49.00 %. 

Послошrо име: ПШSТ PКJ.::: SS DOO REOGRAD, VLADIMIRA TOMANOVJCЛ 11 
Матични број: 20090324 
С:с;~иште: Владимира Томановића 11, Београд (град), Србија и Црна Гора 

V нисани кашпал 
1/овчани 255 .00 ElJR, у динарској противвредности. 

У п лаhсii-унет капипш 

Ifoвчul!и 127.50 EUl{, 23 .12.2005 Ј\Щине, у динарској нротивнрсююсти. 
Удео 5 1 ,ОО %. 

llощщи о ниrсктору: 

Име н ЩЈс ·mме: Ђорђе Стсфшювић 

ЈМБI ': 0607973 7 10461 
A;tpcca: 13ojrю;tc Стс11е 229, Београл (град) , Србија и 1 ~рна l'opa 

llощщн о застушшцима: 

Застушrи к 

Име и прс:шмс: Ђорђе Стсфановић 

.IМЫ : 0607973710461 

Функцнја у 11ринрсююм субјекту: Директор 

Ов:ышћењu у нромету 

Ошшшt1сЈЫl у унутрашњем промету неогранич:ена 

OвnaшllciЫI у спољнотрi ·овинском промету неограничена 

f 1aКlra; ty у н·нюсу ()Ј \ 3.1100.0() юшара за регистрапију папрел наведених нодатака наплаhена је од 
IIO .Ц IItlC~tolta реt ·истраi\ИОЈЈе IIpИ.JilBC . 

Образложеље 

lloюt oOt J tшt рсп1страt~ионе пријаве ноднео је регистрациону пријаву за осниваље привредног субјекта 

PRESS ПNEVNE NOVINE DOO BEOGRAD, 27 МАН.ТА 69/14 

Рсtшнај у ћн по ·шхтеuу rютtносиоца, обзиром Ј (а су испуњени законом предвиђени услови, решено је 

I{ClO у ; !ИС!IlНИТИВ)' . 
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Ј31ЈС1ша накнале за рс, ·исtранију одређена је у cюra; ty са ч Јшновима 2., Ј. и 4. Урел.бс о висини накнаде 
;;.1 рс 1 истраниј у и лру 1 ·е услу 1 ·с које нружа Агешtија ·1а привредне регистре (СЈiужбени Ј 'Ј Јасник РС број 

1 Ј 7/0-1) 
.. 
IIOYKA О I!РЛНТ·ЮМ Ј!ЕКУ: 

1 /ротив ово1 · рсЈЈЈСЈЫ1 :.южс се изјавити жалба Министру наюrежном за послове нривреде у року од 8 дана 
o; t лшш ;щставЈЫ!н,а pciLICiha , а преко А ген није ~ш nриuрслне рсгистре. 
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