
www.K
RIK

.rs



Страна 1 од 1

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА 6000001846076
Фл.бр.2889-1/2010
Дана, 03.06.2015. године
Београд

Агенција за привредне регистре, и то Регистратор који води Регистар финансијског лизинга,
на основу члана 4. и 10б Закона о Агенцији за привредне регистре ("Сл. гласник РС", број 55/04,
111/09 и 99/11), одлучујући о регистрационој пријави за регистрацију престанка уговора о
финансијском лизингу коју је поднео-ла RAIFFEISEN LEASING DOO BEOGRAD, Београд
(Нови Београд), Иванка Вељовић - пуномоћник, доноси

РЕШЕЊЕ

Усваја се регистрациона пријава поднета 01.06.2015. године у 12:56:25 часова, па се
региструје престанак Уговора о финансијском лизингу бр. 17071/10 од 24.05.2010. године, који
је закључен између RAIFFEISEN LEASING DOO BEOGRAD, матични број 17457284, као
даваоца лизинга и Ана Брнабић, као примаоца лизинга, а који је регистрован под Фл.бр.
2889/2010.

Жалба не задржава извршење решења.
Накнаду за вођење поступка регистрације у износу од 1.000,00 динара платио је подносилац
пријаве.

О б р а з л о ж е њ е

RAIFFEISEN LEASING DOO BEOGRAD, Београд (Нови Београд), Иванка Вељовић -
пуномоћник је поднео-ла регистрациону пријаву за регистрацију престанка уговора о
финансијском лизингу. Уз регистрациону пријаву је приложена следећа документација:
Потврда даваоца лизинга од 29.05.2015. године, да је прималац лизинга измирио све доспеле
обавезе које су познате према даваоцу лизинга на дан 29.05.2015. године, по основу Уговора о
финансијском лизингу број 17071/10 од 24.05.2010. године и Потврда о уплати.
Како су испуњени услови прописани одредбама члана 14. став 1. тач. 1) – 7) и 10) Закона о
поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре ("Службени гласник РС", број
99/11,83/14), у смислу одредаба чл. 16. и 25. став 2. истог закона донета је одлука као у
диспозитиву.
Висина накнаде за вођење поступка одређена је у складу са чланом 24. Одлуке о накнадама за
послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре ("Сл. гласник
РС" бр. 119/13,138/14).

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове одлуке може се изјавити жалба у року
од 30 дана од дана објављивања, министру
надлежном за послове привреде, а преко Агенције
за привредне регистре. Административна такса за
жалбу износи 440,00 динара и уплаћује се у буџет
Републике Србије.

РЕГИСТРАТОР

________________________
Тања Вукотић-Маринковић
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