Регистар привредних субјеката
БД 127373/2012

5000064487583

Дана, 02.10.2012. 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 регистрационој пријави промене података
код ECO ENERGO GROUP DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), матични број: 20111607, коју
је поднео/ла:
Име и презиме: Ненад Михајловић
ЈМБГ: 1010978710238
доноси
РЕШЕЊЕ
УСВАЈА СЕ регистрациона пријава, па се у Регистар привредних субјеката региструје
промена података код:
ECO ENERGO GROUP DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Регистарски/матични број: 20111607
и то следећих промена:
Промена законских заступника:
Физичка лица:
Брише се:
 Име и презиме: Никола Петровић
ЈМБГ: 1503974710302
Функција у привредном субјекту: Директор
Начин заступања: заједнички
Остала ограничења у заступању:
- Ограничења у унутрашњем промету: Директор у унутрашњем и спољнотрговинском
промету, ће све одлуке и обавезе за Друштво моћи да предузме и преузме само уз
сагласност и обавезан истовремени потпис заменика директора Друштва тако да ће и
налоге за плаћање у банкама потписивати оба заступника, колективно. Ограничења у
спољнотрговинском промету: Директор у унутрашњем и спољнотрговинском промету,
ће све одлуке и обавезе за Друштво моћи да предузме и преузме само уз сагласност и
обавезан истовремени потпис заменика директора Друштва тако да ће и налоге за
плаћање у банкама потписивати оба заступника, колективно.
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Уписује се:
 Име и презиме: Ненад Михајловић
ЈМБГ: 1010978710238
Функција у привредном субјекту: Директор
Начин заступања: заједнички
Ограничење овлашћења за заступање супотисом:
- Да предузме и преузме само уз сагласност и обавезан истовремени потпис Заменика
директора Друштва
Промена директора:
Директори - физичка лица:
Уписује се:
 Име и презиме: Ненад Михајловић
ЈМБГ: 1010978710238
Образложење
Поступајући у складу са одредбом члана 17. став 3. Закона о поступку регистрације у
Агенцији за привредне регистре, подношењем регистрационе пријаве број БД 127373/2012, дана
28.09.2012. године, подносилац је задржао право приоритета одлучивања о тој пријави,
засновано подношењем пријаве која је решењем регистратора БД 125376/2012 од 27.09.2012
одбачена, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка 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. 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
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Регистар привредних субјеката
БД 130637/2012

5000064739637

Дана, 09.10.2012. 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 регистрационој пријави промене података
код PRIVREDNO DRUŠTVO VITA FRUIT DOO PRIBOJ, матични број: 20697016, коју је
поднео/ла:
Име и презиме: Ненад Михајловић
ЈМБГ: 1010978710238
доноси
РЕШЕЊЕ
УСВАЈА СЕ регистрациона пријава, па се у Регистар привредних субјеката региструје
промена података код:
PRIVREDNO DRUŠTVO VITA FRUIT DOO PRIBOJ
Регистарски/матични број: 20697016
и то следећих промена:
Промена чланова:
Брише се:
 Име и презиме: Никола Петровић
ЈМБГ: 1503974710302
Удео: 25 %
Уписује се:
 Име и презиме: Ненад Михајловић
ЈМБГ: 1010978710238
Удео: 25 %
Образложење
Поступајући у складу са одредбом члана 17. став 3. Закона о поступку регистрације у
Агенцији за привредне регистре, подношењем регистрационе пријаве број БД 130637/2012, дана
04.10.2012. године, подносилац је задржао право приоритета одлучивања о тој пријави,
засновано подношењем пријаве која је решењем регистратора БД 119750/2012 од 13.09.2012
одбачена, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка 6), истог Закона.
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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. 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
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Регистар привредних субјеката
БД 145321/2012

5000066113909

Дана, 14.11.2012. 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 регистрационој пријави промене података
код Друштво за производњу и услуге МХЕ ЈАБУКОВИК д.о.о. Београд-Нови Београд, матични
број: 20839058, коју је поднео/ла:
Име и презиме: Ненад Михајловић
ЈМБГ: 1010978710238
доноси
РЕШЕЊЕ
УСВАЈА СЕ регистрациона пријава, па се у Регистар привредних субјеката региструје
промена података код:
Друштво за производњу и услуге МХЕ ЈАБУКОВИК д.о.о. Београд-Нови Београд
Регистарски/матични број: 20839058
и то следећих промена:
Промена чланова:
Брише се:
 Име и презиме: Никола Петровић
ЈМБГ: 1503974710302
Новчани улог
Уписан: 3.500.000,00 RSD
Уписан: 1.600,00 RSD
Уплаћен: 1.600,00 RSD, на дан 22.06.2012
Уплаћен: 3.500.000,00 RSD, на дан 06.08.2012
Удео: 16,00000%
Уписује се:
 Пословно име: Pegassun limited
Регистарски / Матични број: 1678932
Адреса: Road town p.o. box 3519 , Tortola , Devičanska Ostrva (Britanska)
Новчани улог
Уписан: 3.501.600,00 RSD
Уплаћен: 3.500.000,00 RSD, на дан 06.08.2012
Уплаћен: 1.600,00 RSD, на дан 22.06.2012
Удео: 16,00000%
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Образложење
Поступајући у складу са одредбом члана 17. став 3. Закона о поступку регистрације у
Агенцији за привредне регистре, подношењем регистрационе пријаве број БД 145321/2012, дана
13.11.2012. године, подносилац је задржао право приоритета одлучивања о тој пријави,
засновано подношењем пријаве која је решењем регистратора БД 143758/2012 од 13.11.2012
одбачена, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка 10) 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. 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
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Регистар привредних субјеката
БД 143747/2012
Дана, 13.11.2012. године
Београд

5000065963895

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 регистрационој пријави промене података
код MINI HYDRO INVESTMENTS DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC), матични број: 20701722,
коју је поднео:
Име и презиме: Ненад Михајловић
ЈМБГ: 1010978710238
доноси
РЕШЕЊЕ
УСВАЈА СЕ регистрациона пријава, па се у Регистар привредних субјеката региструје
промена података код:
MINI HYDRO INVESTMENTS DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC)
Регистарски/матични број: 20701722
и то следећих промена:
Промена чланова:
Брише се:
 Име и презиме: Никола Петровић
ЈМБГ: 1503974710302
Новчани улог
Уписан: у вредности од 17.200,00 EUR, у противвредности од 1.774.928,91 RSD
Уплаћен: у вредности од 100,00 EUR, у противвредности од 10.629,57 RSD, на дан
23.12.2010
Уплаћен: у вредности од 8.550,00 EUR, у противвредности од 881.323,74 RSD, на дан
12.12.2011
Уплаћен: у вредности од 8.550,00 EUR, у противвредности од 882.975,60 RSD, на дан
26.12.2011
Удео: 20,00000%
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Уписује се:
 Пословно име: PEGAGASSUN LIMITED
Регистарски / Матични број: 1678932
Адреса: Road Town P. Box 3159 , Tortola , Devičanska Ostrva (Britanska)
Новчани улог
Уписан: у вредности од 17.200,00 EUR, у противвредности од 1.774.928,91 RSD
Уплаћен: у вредности од 8.550,00 EUR, у противвредности од 881.323,74 RSD, на дан
12.12.2011
Уплаћен: у вредности од 100,00 EUR, у противвредности од 10.629,57 RSD, на дан
23.12.2010
Уплаћен: у вредности од 8.550,00 EUR, у противвредности од 882.975,60 RSD, на дан
26.12.2011
Удео: 20,00000%
Образложење
Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 07.11.2012 године регистрациону
пријаву промене података број БД 143747/2012 и уз пријаву је доставио документацију
наведену у потврди о примљеној регистрационој пријави.
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. 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
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