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Регистар привредних субјеката 5000060823033

БД 83432/2012 

Дана, 22.06.2012. 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 M.K. BRESNIK DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC), матични број: 20482575, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Милинко Конатаревић 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

M.K. BRESNIK DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC) 

Регистарски/матични број: 20482575 

и то следећих промена: 

Промена бројева рачуна у банкама: 
Уписује се: 

 5004000-2024007831 

Промена улога чланова: 
 Име и презиме: Милинко Конатаревић 

ЈМБГ: 
Уписује се: 
Новчани улог 

Уплаћен: 27.868,00 RSD, на дан 03.04.2012 

Промена основног капитала: 
Уписује се: 
Новчани капитал 

Уплаћен: 27.868,00 RSD, на дан 03.04.2012 

О б р а з л о ж е њ е 
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Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  19.06.2012.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 83432/2012 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 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. 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 5000061694472

БД 93887/2012 

Дана, 16.07.2012. 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 M.K. BRESNIK DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC), матични број: 20482575, 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, па се региструје промена података код: 

M.K. BRESNIK DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC) 

Регистарски/матични број: 20482575 

Промена чланова: 
Уписује се: 

 Име и презиме: Боривоје Хомен 
ЈМБГ: 
Новчани улог 

Уписан: 9.913,52 RSD 
Уплаћен: 4.339,92 RSD, на дан 10.11.2008 
Уплаћен: 5.573,60 RSD, на дан 03.04.2012 

Удео: 20,00% 

 Име и презиме: Ђорђе Дубаић 
ЈМБГ: 
Новчани улог 

Уписан: 9.913,52 RSD 
Уплаћен: 5.573,60 RSD, на дан 03.04.2012 
Уплаћен: 4.339,92 RSD, на дан 10.11.2008 

Удео: 20,00% 
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 Име и презиме: Вања Удовичић 
ЈМБГ: 
Новчани улог 

Уписан: 9.913,52 RSD 
Уплаћен: 4.339,92 RSD, на дан 10.11.2008 
Уплаћен: 5.573,60 RSD, на дан 03.04.2012 

Удео: 20,00% 

 Име и презиме: Ивица Проковић 
ЈМБГ: 
Новчани улог 

Уписан: 9.913,52 RSD 
Уплаћен: 5.573,60 RSD, на дан 03.04.2012 
Уплаћен: 4.339,92 RSD, на дан 10.11.2008 

Удео: 20,00% 

Промена улога чланова: 
 Име и презиме: Милинко Конатаревић 

ЈМБГ: 
Брише се: 
Новчани улог 

Уписан: 49.567,60 RSD (у динарској противвредности) 
Уплаћен: 21.699,60 RSD, на дан 10.11.2008 (у динарској противвредности) 
Уплаћен: 27.868,00 RSD, на дан 03.04.2012 

Уписује се: 
Новчани улог 

Уписан: 9.913,52 RSD (у динарској противвредности) 
Уплаћен: 4.339,92 RSD, на дан 10.11.2008 (у динарској противвредности) 
Уплаћен: 5.573,60 RSD, на дан 03.04.2012 

Промена удела чланова: 
 Име и презиме: Милинко Конатаревић 

ЈМБГ: 
Брише се: 

Удео 100,00% 
Уписује се: 

Удео 20,00% 

Промена личних података регистрованих лица: 
Брише се: 

Име и презиме: Милинко Конатаревић 
ЈМБГ: 

Уписује се: 
Име и презиме: Милинко Конатаревић 
ЈМБГ: 

Функција: законски заступник физичко лице 

Брише се: 
Име и презиме: Милинко Конатаревић 
ЈМБГ: 

Уписује се: 
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Име и презиме: Милинко Конатаревић 
ЈМБГ: 

Функција: члан друштва 

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

Регистрација и објава документа, 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  11.07.2012.  године  регистрациону
пријаву  за  промену  података  број  БД  93887/2012 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  -  Чланови  /  удели,  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 -Регистрација и објава документа, јер је утврђено
да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка  6), Закона, из следећих разлога: 

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 12. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС 36/2011 и 99/2011),
прописано  је  да  се  оснивачки  акт  ортачког  друштва,  командитног  друштва  и  друштва  с
ограниченом  одговорношћу  мења  одлуком  ортака,  командитора  и  комплементара,  односно
скупштине, у складу са овим законом, да ту одлуку потписују чланови друштва који су за њу
гласали, и да се та одлука оверава се у складу са законом којим се уређује овера потписа, ако је
то  предвиђено  оснивачким  актом  и  ако  је  та  обавеза  регистрована  у  складу  са  законом  о
регистрацији.

 Одредбом члана 143. став 1. Закона о привредним друштвима прописано је да се својство
члана  друштва  стиче  даном  регистрације  власништва  над  уделом  у  складу  са  законом  о
регистрацији.

Увидом у приложени Уговор о измени и допуни одлуке  о оснивању,  утврђено је  да  је
потписан од стране лица која су означена као стицаоци удела по основу приложеног уговора о
преносу удела, а која у складу са цитираном одредбом члана 143. став 1. Закона о привредним
друштвима својство члана друштва стичу са даном регистрације власништва над уделом, те се
сходно наведеном, не може усвојити регистрациона пријава регистрације и објаве оснивачког
акта.. 
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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 регистрациону пријаву за регистрацију података о чијој регистрацији је
одлучено  ставом  II  решења,(рег.  пријаву  промене  уз  додатак  за  регистрацију  и  објаву
докумената) 

- достави Уговор о измени и допуни одлуке о оснивању донет од стране лица која су
имала својство (регистрованих) чланова друштва у тренутку доношења одлуке, 

-  плати  половину  од  износа  прописане  накнаде  за  регистрацију  која  је  предмет
пријаве (1.250,00 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 5000077668931

БД 106015/2013 

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 M.K. BRESNIK DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC), матични број: 20482575, 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: 

M.K. BRESNIK DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC) 

Регистарски/матични број: 20482575 

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  20%  удела  у  привредном  друштву  M.K.  BRESNIK  DOO
BEOGRAD  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 106015/2013 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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