
  

Регистар привредних субјеката  5000069982953 

 
БД 19277/2013  
 
Датум, 28.02.2013. 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), 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: Никола Медан  
ЈМБГ: 1601978710317  

 
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:  
 

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE AŠANJA PESAK DOO KUPINOVO  
 
са следећим подацима:  
 
Пословно име: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE AŠANJA PESAK DOO 
KUPINOVO  
 
Скраћено пословно име: AŠANJA PESAK DOO KUPINOVO  
 
Регистарски број/Матични број: 20903970  
 
ПИБ (додељен од Пореске управе РС): 107954489  
 
Правна форма: друштво са ограниченом одговорношћу  
 
Седиште: Купиново , Орачка 50, Купиново, Пећинци, 22419 Купиново, Србија  
 

Претежна делатност: 0812 - Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина  
 
Време трајања: неограничено  
 
 



Основни капитал:  
Новчани капитал  
Уписан: 1.000,00 RSD  
Уплаћен: 1.000,00 RSD  

 
Законски (статутарни) заступници:  
Физичка лица:  
• Име и презиме: Никола Медан  

ЈМБГ: 1601978710317  
Функција у привредном субјекту: Директор  
Начин заступања: самостално  

 
Директори:  
Физичка лица:  
• Име и презиме: Никола Медан  

ЈМБГ: 1601978710317  
 
Датум оснивачког акта: 23.02.2013 године  
 
Регистрација документа:  
Уписује се:  

• Оснивачки акт од 23.02.2013 године.  
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 25.02.2013. године јединствену 
регистрациону пријаву оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени 
регистар пореских обвезника број БД 19277/2013, за регистрацију:  
 

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE AŠANJA PESAK DOO KUPINOVO  
 

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  

 
 
 


