
Регистар привредних субјеката 5000066410114

БД 149203/2012 

Датум, 27.11.2012. 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: Милинко Конатаревић 
ЈМБГ: 

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: 

BRESNIK AGRAR doo BEOGRAD-VOŽDOVAC 

са следећим подацима: 

Пословно име: BRESNIK AGRAR doo BEOGRAD-VOŽDOVAC 

Скраћено пословно име: BRESNIK AGRAR doo 

Регистарски број/Матични број: 20878894 

ПИБ (додељен од Пореске управе РС): 107827798 

Правна форма: друштво са ограниченом одговорношћу 

Седиште: Београд , Кашиковићева 17, Београд-Вождовац, 11000 , Србија 

Претежна делатност: 0124 - Гајење јабучастог и коштичавог воћа 

Време трајања: неограничено 
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Основни капитал: 
Новчани капитал 

Уписан: 100,00 RSD 
Уплаћен: 100,00 RSD 

Подаци о члановима: 
 Име и презиме: Милинко Конатаревић 

ЈМБГ: 
Подаци о улогу члана 
Новчани улог 

Уписан: 25,00 RSD 
Уплаћен: 25,00 RSD 

Удео: 25,00% 

 Име и презиме: Вања Удовичић 
ЈМБГ: 
Подаци о улогу члана 
Новчани улог 

Уписан: 25,00 RSD 
Уплаћен: 25,00 RSD 

Удео: 25,00% 

 Име и презиме: Боривоје Хомен 
ЈМБГ: 
Подаци о улогу члана 
Новчани улог 

Уписан: 25,00 RSD 
Уплаћен: 25,00 RSD 

Удео: 25,00% 

 Име и презиме: Ивица Проковић 
ЈМБГ: 
Подаци о улогу члана 
Новчани улог 

Уписан: 25,00 RSD 
Уплаћен: 25,00 RSD 

Удео: 25,00% 

Законски (статутарни) заступници: 
Физичка лица: 
 Име и презиме: Милинко Конатаревић 

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

Директори: 
Физичка лица: 
 Име и презиме: Милинко Конатаревић 

ЈМБГ: 

Датум оснивачког акта: 21.11.2012 године 
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Регистрација документа: 
Уписује се: 

 Оснивачки акт од 21.11.2012 године. 

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  22.11.2012.  године  јединствену
регистрациону пријаву оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени
регистар пореских обвезника број БД 149203/2012, за регистрацију: 

BRESNIK AGRAR doo BEOGRAD-VOŽDOVAC 

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 5000067709811

БД 162908/2012 

Дана, 31.12.2012. 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 BRESNIK AGRAR doo BEOGRAD-VOŽDOVAC, матични број: 20878894, коју је поднео: 

Име и презиме: Милинко Конатаревић 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

I УСВАЈА СЕ регистрациона пријава  у делу који  се  односи  на регистрацију  промене
података: 

- Седиште и адресе, 
па се региструје промена података код: 

BRESNIK AGRAR doo BEOGRAD-VOŽDOVAC 
Регистарски/матични број: 20878894 

Промена пословног имена: 
Брише се: 

BRESNIK AGRAR doo BEOGRAD-VOŽDOVAC 
Уписује се: 

BRESNIK AGRAR doo BELA PALANKA 

Промена седишта привредног друштва: 
Брише се: 

Адреса: Кашиковићева 17 , Београд-Вождовац , 11000 , Србија 
Уписује се: 

Адреса: 1. мај 31 , Бела Паланка , Србија 

II ОДБАЦУЈЕ СЕ регистрациона пријава у делу који се односи на регистрацију промене
података: 

- Чланови / удели, Регистрација и објава документа, Повећање капитала, 

јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка 5), 6) и 7), Закона о поступку
регистрације у Агенцији за привредне регистре. 

Образложење 
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Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  26.12.2012.  године  регистрациону
пријаву  за  промену  података  број  БД  162908/2012 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  у  делу регистрационе  пријаве  који  се  односи  на  регистрацију
промена 

- Седиште и адресе, 

испуњени услови за  регистрацију,  па  је  одлучио као  у ставу  I  диспозитива  решења,  у
складу са одредбом члана 18. Закона. 

Ставом II решења одлучено је у складу са одредбом члана 17. став 2. Закона о поступку
регистрације у Агенцији за привредне регистре, тако што је регистрациона пријава одбачена у
делу који се односи на регистрацију промена 

- Чланови / удели, Регистрација и објава документа, Повећање капитала, 

јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка 5), 6) и 7) Закона, из
следећих разлога: 

Одредбом  члана  14.  став  1.  тачка  5)  Закона  о  поступку  регистрације  у  Агенцији  за
привредне  регистре  (Службени  гласник  РС  99/2011)  прописано  је  да  по  пријему  пријаве
регистратор проверава да ли пријава садржи податке и чињенице потребне за регистрацију. 

Увидом у достављену документацију утврђено је да у регистрационој пријави (додатак 15)
није наведен укупан износ повећања капитала, нити укупан износ капитала након промене, што
је у супротности са наведеном законском одредбом. 

Поред тога, одредбом члана 14. став 1. тачка 6) Закона о поступку регистрације у Агенцији
за  привредне  регистре  (Службени гласник  РС 99/2011)  прописано  је  да  по пријему  пријаве
регистратор проверава да ли су уз пријаву приложени прописани документи. 

Чланом 300. став 2. Закона о привредним друштвима прописано је да се основни капитал
друштва сматра повећаним даном регистрације повећања основног капитала у складу са ставом
1. овог члана. 

У достављеном оснивачком акту друштва, наведени су подаци о капиталу након повећања
што  се  не  може прихватити  будући  да  се  капитал  сматра  повећаним  даном  регистрације  у
складу са чланом 300. Закона о привредним друштвима. 

Даље, одредбом члана 14. став 1. тачка 7) Закона о поступку регистрације у Агенцији за
привредне  регистре  (Службени  гласник  РС  99/2011)  прописано  је  да  по  пријему  пријаве
регистратор  проверава  да  ли  су  чињенице  из  пријаве  сагласне  чињеницама  из  докумената
приложених уз пријаву и подацима који су регистровани у регистру који поступа по пријави. 

Увидом у документацију утврђена је несагласност регистрационе пријаве (додаци 13) и
одлуке о повећању капитала у делу који се односи на износ повећања неновчаног капитала.
Наиме, сабирањем уплата по члановима произилази да износ повећања износи 16.879.525,00
динара, док је у Одлуци о повећању наведен износ од 16.879.500,00 динара.

Ако подносилац регистрационе  пријаве,  а  у  складу са  одредбом члана 17.  став 3.
Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, у року од 30 дана од
дана објављивања овог решења на интернет страни Агенције: 
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- поднесе регистрациону пријаву за регистрацију података о чијој регистрацији је
одлучено ставом II решења, са наведеним подацима у додатку 15 који се односе на укупан
износ  повећања  капитала,  као  и  укупан  износ  капитала  након  промене  и  правилно
наведеним подацима у додацима 13 у складу са одлуком о повећању капитала, 

-  достави  оснивачки  акт  друштва  у  коме  ће  бити  наведени  подаци  о  капиталу
сагласни са регистрованим подацима о капиталу, 

-  плати  половину  од  износа  прописане  накнаде  за  регистрацију  која  је  предмет
пријаве (1.850,00 динара) 

задржава право  приоритета  одлучивања засновано  подношењем пријаве  одбачене
ставом II решења. 

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 5000068328301

БД 3226/2013 

Дана, 18.01.2013. 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 BRESNIK AGRAR doo BELA PALANKA, матични број: 20878894, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Милинко Конатаревић 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

I УСВАЈА СЕ регистрациона пријава  у делу који  се  односи  на регистрацију  промене
података: 

- Чланови / удели, Седиште и адресе, Повећање капитала, Регистрација и објава одлуке о 
повећању капитала 

па се региструје промена података код: 

BRESNIK AGRAR doo BELA PALANKA 

Регистарски/матични број: 20878894 

Промена основног капитала: 
Брише се: 
Новчани капитал 

Уписан: 100,00 RSD 

Уписује се: 
Новчани капитал 

Уписан: 5.626.600,00 RSD 
Неновчани капитал 

Уписан: 16.879.500,00 RSD 
Унет: 16.879.500,00 RSD, на дан 25.12.2012 

Промена улога чланова: 
 Име и презиме: Ивица Проковић 

ЈМБГ: 
Уписује се: 
Неновчани улог 

Уписан: 8.439.750,00 RSD 
Унет: 8.439.750,00 RSD, на дан 25.12.2012 
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 Име и презиме: Вања Удовичић 
ЈМБГ: 
Брише се: 
Новчани улог 

Уписан: 25,00 RSD 
Уписује се: 
Новчани улог 

Уписан: 5.626.525,00 RSD 

 Име и презиме: Боривоје Хомен 
ЈМБГ: 
Уписује се: 
Неновчани улог 

Уписан: 4.219.875,00 RSD 
Унет: 4.219.875,00 RSD, на дан 25.12.2012 

 Име и презиме: Милинко Конатаревић 
ЈМБГ: 
Уписује се: 
Неновчани улог 

Уписан: 4.219.875,00 RSD 
Унет: 4.219.875,00 RSD, на дан 25.12.2012 

Промена удела чланова: 
 Име и презиме: Ивица Проковић 

ЈМБГ: 
Брише се: 

Удео 25,00% 
Уписује се: 

Удео 37,50% 

 Име и презиме: Боривоје Хомен 
ЈМБГ: 
Брише се: 

Удео 25,00% 
Уписује се: 

Удео 18,75% 

 Име и презиме: Милинко Конатаревић 
ЈМБГ: 
Брише се: 

Удео 25,00% 
Уписује се: 

Удео 18,75% 

Регистрација документа: 
Уписује се: 

 Одлука о повећању основног капитала од 25.12.2012 године. 

Страна 2 од 3

www.K
RIK

.rs



II ОДБАЦУЈЕ СЕ регистрациона пријава у делу који се односи на регистрацију промене
података: 

- Регистрација и објава Оснивачког акта, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана
14. став 1. тачка 6), Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре. 

Образложење 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  16.01.2013.  године  регистрациону
пријаву  за  промену  података  број  БД  3226/2013 и  уз  пријаву  је  доставио  документацију
наведену у потврди о примљеној регистрационој пријави. 

Решењем  Регистратора  БД  162908/2012  одбачена  је  регистрациона  пријава  промене
података, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. Закона о поступку регистрације
у Агенцији за привредне регистре, у року од 30 дана од дана објављивања решења на интернет
страни Агенције достави 

-  регистрациону  пријаву  за  регистрацију  података  о  чијој  регистрацији  је  одлучено
решењем,  са  наведеним  подацима  у  додатку  15  који  се  односе  на  укупан  износ  повећања
капитала,  као  и  укупан  износ  капитала  након  промене  и  правилно  наведеним  подацима  у
додацима 13 у складу са одлуком о повећању капитала, - достави оснивачки акт друштва у коме
ће бити наведени подаци о капиталу сагласни са регистрованим подацима о капиталу, 

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  у  делу регистрационе  пријаве  који  се  односи  на  регистрацију
промена - Чланови / удели, Седиште и адресе, Повећање капитала, Регистрација и објава одлуке
о повећању капитала, испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у ставу I диспозитива
решења, у складу са одредбом члана 18. Закона. 

Провeравајући  испуњеност  услова  за  регистрацију  промене  -Регистрација  и  објава
Оснивачког акта, прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за
привредне  регистре,  Регистратор  је  утврдио  да  нису  испуњени  услови  за  регистрацију,  с
обзиром да је подносилац пријаве БД 3226/2013 поново доставио оснивачки акт који садржи
податке који не одговарају подацима о регистрованом капиталу, а имајући у виду да се капитал
повећава моментом регистрације, па је Регистратор донео одлуку као у ставу II диспозитива. 

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 5000077669273

БД 106010/2013 

Дана, 02.10.2013. 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 BRESNIK AGRAR doo BELA PALANKA, матични број: 20878894, коју је поднео: 

Име и презиме: Милинко Конатаревић 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

BRESNIK AGRAR doo BELA PALANKA 

Регистарски/матични број: 20878894 

и то следећих промена: 

Промена забележби: 

Уписује  се  у  Регистар  привредних  субјеката  Уговор  о  преносу  управљачких  права,
закључен  дана  30.09.2013.  године  између  Вање  Удовичића,  ЈМБГ  ,  као
преносиоца права и Милоша Кнежевића, ЈМБГ , као стицаоца права, којим преносилац,
као власник 25% удела у привредном друштву BRESNIK AGRAR doo BELA PALANKA
преноси  своја  управљачка  права  на  стицаоца  до  престанка  вршења  јавне  функције,
сагласно чл. 35 Закона о Агенцији за борбу против корупције (сл. гласник РС бр. 97/08,
53/10, 66/11-ус, 67/13-ус). 

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  01.10.2013.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 106010/2013 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. 
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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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