
YnpaBHH o.n.6op Henpooarue opraaasauaje aa crnneHAHpatt>e CTYAeHara H nOAPWKY 

Hay,mo HCTpamHBaYKHM aKrnBHOCTHMa- <l>OHAa4Hja neKCHM,  ca ceAHWTeM y 6eorpaAy Ha aapeca y 

y11. MH11yrnHa MH11aHKOBHna 6p.19r H Marn4HHM 6pojeM 17801635 , y cK11aAY ca Y11aHoM 41 

3aKOHa o 3aAy>K6HHaMa H cpoH.n.a4HjaMa{"O,. f 11aCHHK PC" , 6p. 88/2010 H 99/2011 - AP,3aKOH) H 

4/laHOM 27 CTaBOM 1 am1Heja 3 CTaTYTa <l>OHAa4Hje neKCHM, Ha CeAHH4l-1 OAp>KaHa AaHa2..!l.09.2015 
roAHHe ca aenHHOM rnacosa je AOHeo caenehv 

0AJ1YKY o paspeureiev caaauneer H HMeHoeaH>y uosor AHpeKTopa 

(ynpae�1Telba) <!>OHAal.\Hje neKc�M 

• paspeuraaa ce 1n1L.i.e AHa 6pHa6"1n H3 Beorpazia , ca npefiaaanaurrera Ha 
anpeca ,l\allMarnHcKa 1,1 JM6r ca ¢YHK41-1je 
AHpeKTOpa/ynpasane/ba 1,1je neKrnM

• HMeH>yje ce 1rn4e 6opjaH /la3apee"1n 1,13 6eorpaAa ca npe61,1sa111,1wTeM Ha 
aapeca tJ.paroCJ1aaa Josauoeaha  ca JM6r  aa Hosor 
AHpeKTopa/ynpaBHTeJla ct>OHAa41,1je neKC"1M. 

Osa OAJlyKa crvna Ha csarv p,aHoM tt>eHor AOHowett>a. 

Y 6eorpa� i.09.2015 rDAHHe I 
0 000229 877223 
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Регистар задужбина и фондација 5000104450263

БЗФ 382/2015 
Дана 07.10.2015. године 
Београд 

Регистратор Регистрa задужбина и фондација који води Агенција за привредне регистре,
на основу члана 24. Закона о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС“ бр. 88/10), и
члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени
гласник  РС“,  број  99/2011),  одлучујући  о  регистрационој  пријави  НЕПРОФИТНА
ОРГАНИЗАЦИЈА  ЗА  СТИПЕНДИРАЊЕ  СТУДЕНАТА  И  ПОДРШКУ  У  НАУЧНО
ИСТАЖИВАЧКИМ  АКТИВНОСТИМА-ФОНДАЦИЈА  ПЕКСИМ,  за  регистрацију  промене
података у Регистар задужбина и фондација, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Mihail Petreski

доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

ОДБАЦУЈЕ СЕ регистрациона пријава: 

НЕПРОФИТНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА И ПОДРШКУ У
НАУЧНО ИСТАЖИВАЧКИМ АКТИВНОСТИМА-ФОНДАЦИЈА ПЕКСИМ 

Матични број: 17801635, 

за регистрацију промене податка у Регистар задужбина и фондација,  јер је утврђено да
нису испуњени услови из члана 14. став 1. тач. 2), Закона о поступку регистрације у Агенцији за
привредне регистре. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Подносилац регистрационе пријаве број БЗФ 382/2015, поднео је дана 05.10.2015. године,
регистрациону пријаву за регистрацију промене података о: 

НЕПРОФИТНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА И ПОДРШКУ У
НАУЧНО ИСТАЖИВАЧКИМ АКТИВНОСТИМА-ФОНДАЦИЈА ПЕКСИМ

у  Регистар  задужбина  и  фондацаија  и  документацију  заведену  у  потврди  о  поднетој
регистрационој пријави број БЗФ 382/2015. 

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  2)  Закона  о  поступку  регистрације  у  Агенцији  за
привредне  регистре  (Службени  гласник  РС  99/2011)  прописано  је  да  по  пријему  пријаве
регистратор проверава да ли је пријаву поднело овлашћено лице. Увидом у достављену пријаву
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утврђено је да исту није поднело овлашћено лице односно управитељ фондације или лице које
управитељ овласти. Одредбом члана 25. став 3. Закона о задужбинама и фондацијама прописано
је да пријаву за упис подноси овлашћени заступник фондације. 

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: 

- Пријаву  за  упис  промене  података  поднету  од  стране  новоименованог
заступника фондације и позове се на пријаву број БЗФ 382/2015 , 

и

              плати половину од износа прописане накнаде за регистрацију која је предмет
пријаве у висини од 2.100,00 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 културе, 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 задужбина и фондација 5000104660860

БЗФ 389/2015 
Дана 14.10.2015. године 
Београд 

Регистратор Регистрa задужбина и фондација који води Агенција за привредне регистре,
на основу члана 24. Закона о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС“ бр. 88/10), 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  НЕПРОФИТНА
ОРГАНИЗАЦИЈА  ЗА  СТИПЕНДИРАЊЕ  СТУДЕНАТА  И  ПОДРШКУ  У  НАУЧНО
ИСТАЖИВАЧКИМ  АКТИВНОСТИМА-ФОНДАЦИЈА  ПЕКСИМ,  за  регистрацију  промене
података у Регистар задужбина и фондација, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Борјан Лазаревић

доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

Усваја  се  регистрациона  пријава  и  региструје  се  у  Регистар  задужбина  и  фондација
промена података о: 

НЕПРОФИТНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА И ПОДРШКУ У
НАУЧНО ИСТАЖИВАЧКИМ АКТИВНОСТИМА-ФОНДАЦИЈА ПЕКСИМ 

матични број: 17801635

и то следећих промена: 

 Заступници: 

Брише се из Регистра: 
1. 
Име и презиме: Ана Брнабић 
ЈМБГ: 
Адреса: Далматинска  Београд-Палилула, Србија 

Уписује се у Регистар: 
1. 
Име и презиме: Борјан Лазаревић 
ЈМБГ: 
Адреса: Драгослава Јовановића  Београд-Стари Град, Србија 

 Промена чланова управног одбора: 

Брише се: 
Име и презиме: Александар Никовски 
ЈМБГ: 
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Уписује се: 
Име и презиме: Ана Брнабић 
ЈМБГ:

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
БЗФ 389/2015,  дана  12.10.2015,  подносилац  је  задржао  право  приоритета  одлучивања  о  тој
пријави, засновано подношењем регистрационе пријаве која је решењем регистратора број БЗФ
382/2015, од 07.10.2015. 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 културе, 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 задужбина и фондација 5000118644276

БЗФ 422/2016 
Дана 10.11.2016. године 
Београд 

Регистратор Регистрa задужбина и фондација који води Агенција за привредне регистре,
на основу члана 24. Закона о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС“ бр. 88/10), 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  НЕПРОФИТНА
ОРГАНИЗАЦИЈА  ЗА  СТИПЕНДИРАЊЕ  СТУДЕНАТА  И  ПОДРШКУ  У  НАУЧНО
ИСТАЖИВАЧКИМ  АКТИВНОСТИМА-ФОНДАЦИЈА  ПЕКСИМ,  за  регистрацију  промене
података у Регистар задужбина и фондација, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Борјан Лазаревић

доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

Усваја  се  регистрациона  пријава  и  региструје  се  у  Регистар  задужбина  и  фондација
промена података о: 

НЕПРОФИТНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА И ПОДРШКУ У
НАУЧНО ИСТАЖИВАЧКИМ АКТИВНОСТИМА-ФОНДАЦИЈА ПЕКСИМ 

матични број: 17801635

и то следећих промена: 

 Промена чланова управног одбора: 

Брише се: 
Име и презиме: Ана Брнабић 
ЈМБГ: 

Уписује се: 
Име и презиме: Гјоргји Јанчевски 
Број пасоша и земља издавања:  Republika Makedonija 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Подносилац регистрационе пријаве број БЗФ 422/2016, поднео је дана 08.11.2016. године,
регистрациону пријаву за регистрацију промене података о: 

НЕПРОФИТНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА И ПОДРШКУ У
НАУЧНО ИСТАЖИВАЧКИМ АКТИВНОСТИМА-ФОНДАЦИЈА ПЕКСИМ
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у  Регистар  задужбина  и  фондација  и  документацију  заведену  у  потврди  о  поднетој
регистрационој пријави број БЗФ 422/2016. 

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 културе, 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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