
Р Е Ш Е Њ Е

             Усваја се захтев подносиоца регистрационе пријаве те се у Регистар привредних субјеката 
уписује предузетник са следећим подацима:

Пуно пословно име предузетничке радње:

SZR BOJE ALEKSANDAR TADIĆ PREDUZETNIK 
SREMSKA KAMENICA, FRUŠKOGORSKI PUT 304A

Облик радње Самостална
Радња се оснива на неодређено време
Датум почетка обављања делатности 01.02.2008 године

Оснивач
Име и презиме: Александар Тадић
ЈМБГ: 1610978800048
Адреса: Fruškogorski put 304a, Сремска каменица Србија

Матични број: 61021671
Назив: БОЈЕ
Име оснивача као део пословног имена ALEKSANDAR TADIĆ

Средиште: Fruškogorski put 304a, Сремска каменица, Србија
Претежна делатност: 22220 - Штампање, на другом месту непоменуто
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Агенција за привредне регистре, Регистратор који боди Регистар привредних субјеката,
на основу чл. 4. Закона о агенцији за привредне регистре ( Службени гласник PC бр 55/04), чл.
23. став 2. и чл 25. Закона о регистрацији привредних субјеката ( Службени гласник РС бр.
55/04 и 61/05), решавајући по захтеву за регистрацију предузетника који је поднет од стране:

АПР - Регистар привредних субјеката

Број БП 212427/2007

Датум 28.12.2007. године
Београд

Оснивача

Име и презиме: Александар Тадић
ЈМБГ: 1610978800048
Адреса: Fruškogorski put 304a, Сремска каменица Србија

доноси:



             Предузетник може да отпочне са обављањем делатности када обезбеди одговарајући
простор, опрему и кадрове, односно, дужан је да пре почетка обављања делатности прибави акт
надлежног органа о испуњености прописаних услова у погледу простора, опреме и кадрова,
уколико је то предвиђено посебним прописом.
             Предузетник је дужан да о свакој промени регистрованих података писмено обавести
регистрациони орган најкасније даном настанка промене.

с подацима који су ближе наведени у диспозитиву решења.

       Решавајући по захтеву подносиоца регистрационе пријаве, с обзиром да су испуњени
законом предвиђени услови, Регистратор је решио као у диспозитиву.
         Висина накнаде за регистрацију у износу од 540,00 динара одређена је у складу са чланом
7. Уредбе о висини накнаде за регистрацију и друге услуге које пружа Агенција за привредне
регистре РС (Службени гласник РС бе. 109/05).

          Подносилац регистрационе пријаве Агенцији за привредне регистре Регистру привредних
субјеката дана 26.12.2007. поднео је пријаву за регистрацију предузетника

Контакт подаци:
Телефон1: +381 (0)21 468414
Телефон2: +381 (0)64 2253526
Факс: +381 (0)21 468414

Поука о правном леку:
Против овог решења може се изјавити жалба
Министру надлежном за послове привреде РС,
у року од 8 дана од дана пријема решења,
а преко Агенције за привредне регистре.
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SZR BOJE ALEKSANDAR TADIĆ PREDUZETNIK 
SREMSKA KAMENICA, FRUŠKOGORSKI PUT 304A

О б р а з л о ж е њ е



             Пореском обвезнику: АЛЕКСАНДАР ТАДИЋ, ЈМБГ: 1610978800048, додељен је
ПОРЕСКИ ИНДЕТИФИКАЦИОНИ БРОЈ - ПИБ: 105413005, под којим је и уписан у
 јединствени регистар пореских обвезника Пореске управе.

            На основу члана 28. ст 9 и 10. Закона о пореском поступку и пореској
администрацији (“Службени гласник РС”, бр 80/2002, 84/2002/, 23/2003, 70/2003,
55/2004, 61/2005 и 61/2007), издаје се

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА
Централа

Број: 0000832829
Београд

Образац РЕГ

361 370 953
(редни број пријаве за регистрацију)

У Београду, 07.02.2008.

ПОТВРДА
о извршеној регистрацији

ПО ОВЛАШЋЕЊУ
ДИРЕКТОРА
Микан Радић


