
www.K
RIK

.rs



www.K
RIK

.rs



www.K
RIK

.rs



www.K
RIK

.rs



www.K
RIK

.rs



www.K
RIK

.rs



www.K
RIK

.rs



www.K
RIK

.rs



www.K
RIK

.rs



Регистар удружења 5000109129645

БУ 1530/2016 
Дана 17.02.2016. године 
Београд 

Регистратор  Регистрa  удружења  који  води  Агенција  за  привредне  регистре,  на  основу
члана 27. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/09), и члана 15. став 1. Закона о
поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, број 99/2011,
83/2014), одлучујући о регистрационој пријави: Друштво за унапређивање српске просвете и
образовања "Доситеј Обрадовић", за регистрацију промене података у Регистар удружења , коју
је поднео/ла: 

Име и презиме: Александар Рајковић

доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

ОДБАЦУЈЕ СЕ регистрациона пријава: 

Друштво за унапређивање српске просвете и образовања "Доситеј Обрадовић" 

Матични број: 28057911, 

за регистацију промене података у Регистар удружења, јер је утврђено да нису испуњени
услови из члана 14. Став 1. Тач. 6) Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне
регистре. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Подносилац регистрационе пријаве број БУ 1530/2016, поднео је дана 11.02.2016. године,
регистрациону пријаву за регистрацију промене података о: 

Друштво за унапређивање српске просвете и образовања "Доситеј Обрадовић"

у  Регистар  удружења  и  документацију  заведену  у  потврди  о  поднетој  регистрационој
пријави број БУ 1530/2016. 

Проверавајући  испуњеност  услова  прописаних  одредбом  члана  14.  Закона  о  поступку
регистрације  у  Агенцији  за  привредне  регистре,  регистратор  је  утврдио  да  нису  испуњени
услови за регистрацију из следећих разлога: 

Одредбом  члана  14.  став  1.  тачка  6)  Закона  о  поступку  регистрације  у  Агенцији  за
привредне  регистре  („Сл.гласник  РС“,  број  99/11,  83/14),  је  прописано  да  регистратор  по
пријему пријаве проверава да ли су уз пријаву приложени прописани документи, а одредбом
члана 15. Правилника о садржини, начину уписа и вођењу Регистра удружења („Сл.гласник РС“,
број 80/09), је прописана документација која се подноси уз пријаву за упис промене података у
регистар. У вези са напред наведеним, а увидом у поднету документацију утврђено је да није
достављена  прописана  документација,  односно,  увидом  у  достављени  записник  са  седнице
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надлежног органа, утврђено је да је у записнику са седнице скупштине, наведен рад оснивачке
скупштине, те да су оснивачи донели одлуке по тачкама дневног реда. Како је реч о промени
података  ,  већ  регистрованог  удружења,  те  да  постоји  само  једна  оснивачка  скупштина,
неопходно је доставити записник са седнице надлежног органа, уз констатовање да је испуњен
услов већине за рад и одлучивање. 

С обзиром на напред наведено, у складу са одредбом члана 17. став 2. Закона о поступку
регистрације у Агенцији за привредне регистре, регистратор је донео одлуку као у диспозитиву. 

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: 

-   Поднесе  нову  регистрациону  пријаву  за  регистрацију  података  о  чијој
регистрацији је одлучено овим решењем и позове се на пријаву број БУ 1530/2016 
-   Поднесе уредан записник са седнице надлежног органа удружења за доношење
одлуке о промени података у изворнику односно овереном препису у коме ће бити
наведено: колико удружење има укупно чланова у тренутку одржавања седнице,
колико је чланова присутно на седници, да ли је испуњен услов већине (кворум),
датум одржавања седнице, дневни ред седнице, затим, потребно је да буде потписан
од  стране  председавајућег  надлежног  органа  и  записничара,  као  и  снабдевен
печатом удружења 
-   Плати половину од износа прописане накнаде за регистрацију која је предмет
пријаве (у износу од 1.400,00 динара).
 

задржава  право  приоритета  одлучивања  засновано  подношењем  регистрацоне
пријаве која је одбачена овим решењем. 

Поука о правном средству: 
Против овог решења подносилац пријаве може изјавити жалбу министру надлежном за

послове државне управе, у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања решења на интернет
страни  Агенције  за  привредне  регистре.  Жалба  се  предаје  преко  Агенције  за  привредне
регистре. 

РЕГИСТРАТОР 

________________ 
Нивес Чулић 
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Регистар удружења 5000109332489

БУ 1837/2016 
Дана 24.02.2016. године 
Београд 

Регистратор  Регистрa  удружења  који  води  Агенција  за  привредне  регистре,  на  основу
члана 27. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/09), и члана 15. став 1. Закона о
поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, број 99/2011,
83/2014),  одлучујући о регистрационој  пријави Друштво за унапређивање српске просвете и
образовања "Доситеј Обрадовић", за регистрацију промене података у Регистар удружења , коју
је поднео/ла: 

Име и презиме: Александар Рајковић

доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

Усваја се регистрациона пријава и региструје се у Регистар удружења, промена података о:

Назив: Друштво за унапређивање српске просвете и образовања "Доситеј Обрадовић"

матични број: 28057911

и то следећих промена: 

 Заступници: 

Брише се из Регистра: 
1. 
Име и презиме: Владан Вукосављевић 
ЈМБГ: 
Адреса: Београд (град), Србија 

Уписује се у Регистар: 
1. 
Име и презиме: Александар Рајковић 
ЈМБГ: 
Адреса: Београд-Стари Град, Србија 

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 промене података број БУ
1837/2016, дана 19.02.2016, подносилац је задржао право приоритета одлучивања о тој пријави,
засновано подношењем регистрационе пријаве која је решењем регистратора број БУ 1530/2016,
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од 17.02.2016. године одбачена, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1.
тачка 2), 5), 6), 7), 8), 9), 10) истог Закона. 

Проверавајући  испуњеност  услова  прописаних  одредбом  члана  14.  Закона  о  поступку
регистрације у Агенцији за привредне регистре, регистратор је утврдио да су испуњени услови
за  регистрацију,  и  у  складу  са  одредбом  члана  16.  истог  закона  је  донео  одлуку  као  у
диспозитиву. 

Поука о правном средству: 
Против овог решења подносилац пријаве може изјавити жалбу министру надлежном за

послове државне управе, у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања решења на интернет
страни  Агенције  за  привредне  регистре.  Жалба  се  предаје  преко  Агенције  за  привредне
регистре. 

РЕГИСТРАТОР 
__________________ 

Нивес Чулић 
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