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Регистар привредних субјеката  5000068637779 

 
БД 5982/2013  
 
Дана, 25.01.2013. 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: Нада Димкић  
ЈМБГ: 1301960715504  

 
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:  
 

Privredno društvo BC GROUP COMPUTERS d.o.o. Beograd-Vračar  
 
са следећим подацима:  
 
Пословно име: Privredno društvo BC GROUP COMPUTERS d.o.o. Beograd-Vračar  
 
Скраћено пословно име: BC GROUP COMPUTERS d.o.o. Beograd  
 
Регистарски број/Матични број: 20893893  
 
ПИБ (додељен од Пореске управе РС): 107902275  
 
Правна форма: друштво са ограниченом одговорношћу  
 
Седиште: Београд , Анастаса Јовановића 3, локал 7, Београд-Врачар, Србија  
 
Претежна делатност: 4778 - Остала трговина на мало новим производима  
у специјализованим продавницама  
 
Време трајања: неограничено  
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Основни капитал:  
Новчани капитал  

Уписан: 56.000,00 RSD  
Уплаћен: 56.000,00 RSD  

 
Подаци о члановима:  

 Име и презиме: Олег Кулиджан  
ЈМБГ: 0110974150042  
Подаци о улогу члана  
Новчани улог  

Уписан: 56.000,00 RSD  
Уплаћен: 56.000,00 RSD  

Удео: 100,00%  
 
Законски (статутарни) заступници:  

Физичка лица:  
 Име и презиме: Олег Кулиджан  

ЈМБГ: 0110974150042  
Функција у привредном субјекту: Директор  
Начин заступања: самостално  

 
Директори:  

Физичка лица:  
 Име и презиме: Олег Кулиджан  

ЈМБГ: 0110974150042  
 
Забележбе:  

Привредно друштво Privredno društvo BC GROUP COMPUTERS d.o.o. Beograd-Vračar је 
основано одлуком Олега Кулиджана, ЈМБГ 0110974150042, о наставку обављања делатности 
предузетника OLEG KULIDŽAN PREDUZETNIK, SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA 
I KOMISIONA RADNJA BC GROUP, BEOGRAD (VRAČAR) , матични број 56521453 у форми 
привредног друштва.  
 
Датум оснивачког акта: 31.12.2012 године  
 

Контакт подаци:  
Телефон 1: +381 11 3086790  
Телефон 2: +381 64 8209014  
Факс: +381 11 3086790  
Интернет aдреса: www.bcgroup-online.com  
 
Регистрација документа:  
Уписује се:  

 Оснивачки акт - Одлука о промени правне форме од 31.12.2012 године.  
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

Поступајући у складу са одредбом члана 17. став 3. Закона о поступку регистрације у 
Агенцији за привредне регистре, подношењем јединственe регистрационe пријавe оснивања 
правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника 
број БД 5982/2013, дана 22.01.2013. године, подносилац је задржао право приоритета 
одлучивања о тој пријави, засновано подношењем пријаве која је решењем Регистратора БД 
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1930/2013 од 10.01.2013. године одбачена, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. 
став 1. тачка 6. истог Закона.  
 

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  

 
ОБАВЕШТЕЊЕ:  
 
 
 
У обавези сте да се у року од 8 дана од дана регистрације пријавите Фонду ПИО  
У обавези сте да се у року од 8 дана од дана регистрације пријавите РЗЗО-у 
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Регистар привредних субјеката  5000089702043 

БД 70755/2014  
 
Дана, 22.08.2014. 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 BC GROUP COMPUTERS d.o.o. Beograd-Vračar, матични број: 20893893, 
коју је поднео/ла:  
 

Име и презиме: Олег Кулиџан  
ЈМБГ: 0110974150042  

 
доноси  
 

РЕШЕЊЕ  
 

УСВАЈА СЕ регистрациона пријава, па се у Регистар привредних субјеката региструје 
промена података код:  
 

Privredno društvo BC GROUP COMPUTERS d.o.o. Beograd-Vračar  
 
Регистарски/матични број: 20893893  
 
и то следећих промена:  
 
Промена пословног имена:  

Брише се:  
Privredno društvo BC GROUP COMPUTERS d.o.o. Beograd-Vračar  

Уписује се:  
Privredno društvo BC GROUP COMPUTERS d.o.o. Beograd-Savski Venac  

 
Промена седишта привредног друштва:  

Брише се:  
Адреса: Анастаса Јовановића 3, локал 7 , Београд-Врачар , Србија  

Уписује се:  
Адреса: Дурмиторска 3, локал 2,2а , Београд-Савски Венац , Србија  

 
Промена адресе за пријем поште:  

Брише се:  
Адреса: Дурмиторска 3, локал 2-2а , Београд-Савски Венац , Србија  
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Промена података о огранцима:  
Брише се:  

 Назив: BC GROUP COMPUTERS DOO BEOGRAD OGRANAK BC GROUP I BEOGRAD  
Седиште: Дурмиторска 3, локал 2 и 2а, Београд-Савски Венац , Србија  
Претежна делатност: 4778 - Остала трговина на мало новим производима у 
специјализованим продавницама  
Заступници  

Физичка лица  
Име и презиме: Олег Кулиџан  
ЈМБГ: 0110974150042  
Начин заступања: самостално  

 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

Поступајући у складу са одредбом члана 17. став 3. Закона о поступку регистрације у 
Агенцији за привредне регистре, подношењем регистрационе пријаве број БД 70755/2014, дана 
20.08.2014. године, подносилац је задржао право приоритета одлучивања о тој пријави, 
засновано подношењем пријаве која је решењем регистратора БД 68378/2014 од 13.08.2014 
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. 119/13).  
 
 

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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