OBRAZAC ZA EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PARTNERA
Podatci za identifikaciju
1

Poreski identifikacioni broj (PIB)

104792264

2

Maticni broj lica (pravna lica,radnje)

20237961

3

Firma (pun naziv)

PELCER DOO

4

Firma (skraceni naziv)

PELCER DOO

5

Ime I prezime ovlascenog lica

ĐURAKOVIĆ STIPAN

6

Podatci o sedistu tj.prebivalistu

7

Opstina

SUBOTICA

8

Mesto

SUBOTICA

9

Naziv ulice

DUNAVSKA

10

Kucni broj (broj i slovo)

4

11

Broj telefona

024/541-936

12

Broj fax-a

024/541-936

13

e-mail

info@pelcer.info

15

Obveznik PDV

DA

Podatci o delatnosti
18

Naziv firme

Šifra delatnosti

PELCER DOO

2899

Podatci o računu u banci
19

Naziv banke Mesto

Broj tekućrg računa

EUROBANK Direktna

250-2150001285770-12

NLB KOMERCIJALNA BANKA

205-511980-46

Регистар привредних субјеката
БД 82699/2021
Дана, 14.10.2021. године
Београд

5000192455515

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, 31/2019), одлучујући о регистрационој
пријави промене података код PELCER DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU SUBOTICA, матични број: 20237961, коју је поднео/ла:
Име и презиме: Мирјана Грос
доноси
РЕШЕЊЕ
УСВАЈА СЕ регистрациона пријава, па се у Регистар привредних субјеката
региструје промена података код:
PELCER DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SUBOTICA
Регистарски/матични број: 20237961
и то следећих промена:
Промена седишта привредног друштва:
Брише се:
Адреса: САМОБОРСКА 22 б , СУБОТИЦА , 24000 Суботица , Србија
Уписује се:
Адреса: ДУНАВСКА 4 , СУБОТИЦА , 24000 Суботица , Србија
Промена претежне делатности:
Брише се:
7022 - Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
Уписује се:
2899 - Производња машина за остале специјалне намене

Промена датума оснивачког акта:
Уписује се:
23.09.2021. године
Регистрација документа:
Уписује се:
● Измене оснивачког акта од 23.09.2021 године.
●

Оснивачки акт - пречишћен текст од 23.09.2021 године.
Образложење

Поступајући у складу са одредбом члана 17. став 3. Закона о поступку регистрације у
Агенцији за привредне регистре, подношењем регистрационе пријаве број БД 82699/2021,
дана 08.10.2021. године, подносилац је стекао право на плаћање умањеног износа накнаде,
засновано подношењем пријаве која је решењем регистратора БД 78710/2021 од 27.09.2021
одбачена, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка 6) и 7) истог
Закона.
Проверавајући испуњеност услова за регистрацију промене података, 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 Одлуком о накнадама
за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл.
гласник РС“, бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016 и 75/2018).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од
30 дана од дана објављивања одлуке на интернет
страни Агенције за привредне регистре, министру
надлежном за послове привреде, а преко Агенције за
привредне регистре. Административна такса за жалбу
у износу од 490,00 динара и решење по жалби у
износу од 570,00 динара, уплаћује се у буџет
Републике Србије. Жалба се може изјавити и усмено
на записник у Агенцији за привредне регистре.

РЕГИСТРАТОР
__________________

Миладин Маглов

