
Регистар привредних субјеката 5000063957339

БД 121397/2012 

Датум, 19.09.2012. 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: Боро Зељуг 
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: 

DRUŠTVO ZА PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE SAPORT-RED DOO 
BEOGRAD-VRAČAR 

са следећим подацима: 

Пословно име: 
DRUŠTVO ZА PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE SAPORT-RED DOO

BEOGRAD-VRAČAR

Скраћено пословно име: SAPORT-RED DOO BEOGRAD 

Регистарски број/Матични број: 20860855 

ПИБ (додељен од Пореске управе РС): 107732693 

Правна форма: друштво са ограниченом одговорношћу 

Седиште: Београд , Катанићева 5, Београд-Врачар, Србија 

Претежна делатност: 9602 - Делатност фризерских и козметичких салона 

Време трајања: неограничено 
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Основни капитал: 
Новчани капитал 

Уписан: 100,00 RSD 

Подаци о члановима: 
 Име и презиме: Боро Зељуг 

ЈМБГ: 
Подаци о улогу члана 
Новчани улог 

Уписан: 100,00 RSD 
Удео: 100,00% 

Законски (статутарни) заступници: 
Физичка лица: 
 Име и презиме: Милан Шпановић 

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

Директори: 
Физичка лица: 
 Име и презиме: Милан Шпановић 

ЈМБГ: 

Забележбе: 
Привредно  друштво:  DRUŠTVO ZА PROIZVODNJU TRGOVINU I  USLUGE SAPORT-

RED DOO BEOGRAD-VRAČAR је основано одлуком Бора Зељуга,  ЈМБГ: ,  о
наставку обављања делатности предузетника: MUŠKI FRIZER BORO ZELJUG PR, BEOGRAD
(VRAČAR), матични број: 53004121, у форми привредног друштва. 

Датум оснивачког акта: 13.09.2012 године 

Регистрација документа: 
Уписује се: 

 Оснивачки акт од 13.09.2012 године. 

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  13.09.2012.  године  јединствену
регистрациону пријаву оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени
регистар пореских обвезника број БД 121397/2012, за регистрацију: 

DRUŠTVO ZА PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE SAPORT-RED DOO BEOGRAD-
VRAČAR 

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). 
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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 

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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Na osnovu Zakona o prlvrednlm dru!tvlma(•slulbenl g1asntk RS", br. 36/2011, 99/2011) osnlvat 

preduzeta ORUSTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE SAPORT-RED 000 BEOGRAO-VRACAR 

dana 01.10.2012 godlne doneo Je sledetu: 

ODLUKU 
O PROMENI PRETE2NE DELATNOSTI DRUSTVA 

Clan 1. 

]JJ�lllJI� 
MENJA SE pretelna delatnost DRUSTVA ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE SAPORT-RED 000 
BEOGRAD-VRACAR 
tako da Je nova pretelna delatnost dru�tva 
47.11 Trgovlna na malo u nespecijallzovanlm prodavnlc.ama, pretelno hranom, pltJma I 

duvanom 

Clan 2. 
Pretefna delatnost drultva se reglstruje u skladu sa zakonom o reglstraclji. 

Clan: 
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Ha OCHOBY OApeA6e LJJiaHa 219. 33KOH3 o npHepeAHHM APYWTBHMa (�Cn. rnacHHK PC�, 6p. 
36/2011, 99/2011), '"'" PAHKO t{EJAHOBHn ·i{PYWTBO 3A nPOH3BOl{lbY TPrOBHHY H 
YCIIYrE CAnOPT-PEl{i{OO 6EOfPAl{-BPAYAP (y AaJbeM rexcry i{pywTao), H3 Beorpana 

Yn. KaT3HHl'leea 6p 5 A3Ha 03.02.2014 rOAHHe, y ct,yHKQHjH CK}'IlWTHHe AOHoce· 

JJJJ/llllll�� 
"lnaH 1. 

PA3PEWABA CE AHpeKTop APYWTea:MMnattWnaHoBMh-JM6rlnK'IHK'5poj: 

"lnaH 2. 

HMEHYJE CE AHpeKTop APYWTBa:PAHKO �EJAHOBHli JM6r/.llHUHH 6POJ 

"lnaH 3. 
MaH,D.aT HMeHOB3HOr AHpetrropa HHje orpaaacen H IlO'IHH>e A3HOM A0HOWelb3 ose 

O,D,llyKe o H>eroeoM HMeHoealby. 

lfJiaH 4. 

,ll11peKTop aacryna APYWTBO 6e3 orpaHH'lelba oaaaurherea. 

4.naH 5 . 

.QHpeKTop cnroaapa 33 ypeAHO aot}eH>e nocJIOBHHX KlbHra APYWTBa. 

,llHpeKTop onroeapa aa T3"lHOCT ct,HH3HCHjCKKX HJBeWTaja APYWTB3. 

,llHpeKTop je y o6aee3H ,D.a BOAH eBHAeHL1HiY o CBHM AOHeTHM 0AJIYK3M3 CK}'OWTHHe, y 
KOjy caaxa 'IJl3H APfWTBa MO>Ke H3BpWHTH YBHA TOKOM P3AH0r apeereaa APYWTBa 

l.fJI3H 6. 

Flpoerena ,D.HpeKTopa perHCTpyje ce y CK.Jla,ey ca 3aKOHOM. 

4JiaH APYWTBa y <j>yHKI..IHjH CK}'nWTHHe: 

Oll)JYKY 
O PA3PEWElbY H HMEHOBAlbY JIHPEKTOPA /IPYWTBA 
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OV I 6p. 7589 / 2014 

noTep�yje ce Aa cy 
3ElbYr 60PO, 6E01l'AA 
y ceojcrsv nPEHOC:"111AU YAEJlA, 6poj n"""e KapTe 
6EOrPAA 
AEJAHOB"11i PAHKO, 6EOrPAA 
y ceojcrsv CTl,1lWJAL1 YAEJlA, 6poj nH4He xapre 
CBOjepY4HO norn111ca11111 OBY HCnpasy - np1.1JHa111,1 sa CBOj nornac y OBOj 
111cnpae1,1 .. 

�CTOB€THOCT MMeHOBaHHX yrep�eHa je Ha OCHOBy: 
flH1.1He Kapre-nacowa .. 

TaKca aa oeepy Hanna�eHa je y "JHocy OA 1050 A"Hapa. 
nPB"1 OCHOBH"1 CiA Y 6E01l'AAY 
AaHa 06/02/2014 roA"He 

6.2.2014, 11:49:57 

MYn 
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Ha OCHOey OApe,A6e vnaaa 219. 3aKOHa o npHBpe,AHHM APYWTBHMa ("Cn. rnacHHK pc·, 6p. 
36/2011, 99/2011), '"'" PAHKO ,11EJAHOBH'J\ -,11PYWTBO 3A CTPOH3BQ,11H,Y TPfOBHHY H 
YCnHE CACTOPT-PE,11,1100 6EOrPA,11-BPAYAP (y AaJbeM TeKCT)'C ,11pywTBo), HJ Beorpana 

Yn. Karaaaheaa 6p 5 ,ll,3Ha 03.02.2014 rOAHHe, y q>yHKll,HjH CKYOWTHHe .AOHOCe: 

O)IJIYKY 
O PA3PE111EILY H HMEHOBAILY ,11HPEKTOPA /IPYlllTBA 

llnaH 1. 

PA3PEWABA CE .AHpeKTop ,ApywTea:MMnattWnattoetth-JM6r/11M'4HM6poj: 

Ynatt 2. 

HMEHYJE CE napeerop APYWTea:PAHKOAEJAHOBH'I\ JMSr/llHI.\HH 6POI 

llnaH 3. 
M3HA3T HMeHOB3HOr .AHpeKTopa HHje orpaaxveu H nO'i.Htbe A3HOM .AOHOWetba oee 

OAJlyKe o eerceo« HMettosatby. 

"IJiaH 4. 

JlHpeKTOp aacryna APYWTBO 6eJ orpanncerea oanaurhetsa. 

llJI3H 5. 
J:\HpeKTop onroaapa 33 ypeneo sol'}eH>e OOCJIOBHHX KH>Hra APYWTB3. 

):\HpeKTop onrceapa 33 T3�HOCT q>HH3HCHjCKHX aaaeurraja APYWT83. 

,llttpeKTop je y o6aeeJH A3 BO.AH eBHAeHUHjy O CBHM AOHeTHM OAJIYK3M3 CK)'OWTHHe, y 
KOjy CB3KH �naH APYWTB3 MO>Ke H38pWHTH YBHA TOKOM panaor- epeaeaa .APYWTBa. 

llnatt 6. 

Ilpcaexa ,AttpeKTopa peracrpyle ce y cKJiaA}' ca 3aKOHOM. 

YnaH APYWTB3 y q>yHKll,HjH CKynWTHHe: 
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Ha OCHOBY OApeA6e 'lnaHa 219. 3aKotta o npttopeAHHM APYWTBHMa ("Cn. rnaCHMK PC", 6p. 
36/2011, 99/2011), '"" PAHKO l(EJAflOBHli -l(PYWTBO 3A nPOH3BOl(lhY TPrOBHHY H 
YCJJYrE CArlOPT·PE.D.J\00 SEOrPAtl,·BPAtlAP (y AaJbeM TeKCTy: jlpyurrao), M3 6eorpa.a.a 

Y n. Karaxaheaa 6p 5 A3Ha 19.03.2014 ronaue, y 4>YHKLtlljH CKynwTHHe nouoce: 

]Jl.lllJJt� 
OIVIYKY 

O PA3PEWEH,Y H HMEHOBAlbY l(HPEKTOPA l(PYWTBA 

4naH 1. 

PA3PEWABA CE ,D,HpeKTOP ,npywToa:M111nattWnattOBl'lh�M6r/fl111'1HH6poj: 

4nan 2. 

HMEHYJE CE ,llHpeKTop .upywroa:PAHKO ltEJAHOBHTi /M6f/JIHUIIH 6PO/ 

4natt 3. 
Maenar HMettoeattor .a.ttpeKropa HHje orpauaxea tt ElO'lHtbe .uattoM noaourerea oee 

o,1v1yKe O H>erOBOM HMeHOB31-by. 

4naH 4. 

tl;ttpeKTOp aacryna APYWTBO 6e3 orpaeusesea cenaurhe-sa. 

4natt 5. 
�HpeKTop o.a.roeapa aa ypenuo eobetee nocnoeuux KH>Mra npyurraa . 

.llttpeKTOp onroaapa 33 T3'1HOCT ¢>tt11atlCHjCKHX HJBeWT<lja npyurraa. 

)l,HpeKTop je y o6aue3H A3 BO.O.H CBH,lleHl.{ttjy o CBHM AOHCTHM o.a.nyKaMa CK)'rlWTHHC, y 
Kojy CB3KH 'lnatt .a.pywrea MO}l{e H3BpWHTH Y1H1A TOKOM pa.a.uor apereeua npyurraa. 

4natt 6. 

Ilpoaexa aapexropa peracrpyje ce y cKna.a.y ca 3aKOIIOM. 
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Drustvo za proizvodnju, trgovinu i uslugc 
.. SAPORT-RED" 000 
B ... -ograd-vracar 
uhca K,1t.-.nk�Y,1 broj 5 
matiCni broj: 20860855 

U Beogredu. 
Dana 12.08.2016.godine 

!'J,1 osnovu Cl,1n,1 4. stav.l. i Cl,1na 198. stav.4. Zakona o privrednim druStvima("S!. glasnik RS", 
br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr.t.akon i 5/2015 - u daljem tckslu: zakon), Ranko DcjanoviC, 
JMBG: Clan Drustva za proizvodnju, trgovinu i us!uge ,.SAPORT-RED" DOO, 
Bel1grad-Vr,1Car, ulica Kataniceva broi 5, moticni broj: 20860855 (u daljem tckstu: druStvo), dana 

12.08.2016.godine u Beogradu, doneo je: 

ODLUKU O PROM ENI 
PRETEfNEDELATNOSTIDRU;TVA 

Clan I. 
MENJA sc preteZ.na delatncst drustva: 47.11 - trgovina na malo u nespecrjallzovanlm 
prodavmcama. pretcino hrenom, picima i duvanom. tako d a NOVA pretezna delatnost druSlva 
glasi: 
56.10 - delatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata. 

Clan 2. 
Ova Odluka se upisuje u knjigu Odluka drustva. 

Clan 3. 
Ov,1 Odluka 1e konacna I stupa na sn,1gu danom don05enja. 

Clan 4. 
Ova Odluka :.l' dostavlj,1 Registru privrednih subjekata Agencijc za privredne rcglstre RS, radi 
reg.strecijc promene prctcsne del,1tnosli druStva. 

� 
JMBG, 

I 
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norapl)yje ce ,Ila cy 
AEJAHOBl-1n PAHKO, 6EOrPA,Q 

y ceojcrev nPEHOG1MU YAE/lA, 6poj 1n1'4He «ecre 
CTAHITTi }l(J1BOJ�H, 

Y ceojcTay cn1L.l,AJ1AU YAEflA, 6poj JU14He «epre 

OV I 6p. 34005 I 2016 

nc BPA4AP 

nY 4A4AK 

ceojepyYHO nomacana oay scnpeev • npK3tta1n1 se ceoj nomvtc: y oeoj vtc:npaa11 .. 
�OBeTHOCT "1MeH06aHHX yrapl)etta je tta OCHOBy: 

nl-1'ltte KapTe·nacowa .• 

'texce ae oeepy ttannaf'leHa je y K3HOCY OA 1970 n11ttapa. 
TPEnl-1 OCHOBHl-1 CIA Y 6EOrPAAY 
AaKa 15/08/2016 rOAHHe 
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DruStvo za proizvodnju, trgovinu i usluge 
.. SAPORT-RED" D00 
Beograd-Vracar 
ulica Kataniteva broj 5 
matiCni broj: 20860855 

U Beogradu, 
Dana 12.08.2016.godine 

Na osnovu Clana 198. stav.4. i clanova 567.-571. Zakona o privrednim druStvima('SI. glasnik 
RS", br. 36/2011, 9912011. 83/2014 - dr.zakon i 5/2015 - u daljem tekstu: zakon), Ranko 
DejanoviC, JMBG: clan Drustva za proizvodnju, trgovinu i usluge ,,SAPORT- 
RED" DOO, Beograd-VraCar. ulka Kataniceva bro; 5, matiCni broj: 20860855, dana 
12.08.2016.godine u Beogradu, doneo je: 

ODLUKU 
0 0 B RA Z O VA NJ U O G RA N KA 

Clan I. 
OBRAZUJE SE OGRANAK Drustva za proizvodnju, trgovinu i usluge ,,SAPORT-RED" DOO, 
Brograd-VraCar, ulica Katantccva broj 5, matiCTli broj: 20860855 (u daljem tekstu: druStvo). 

NAZIV OCRANKA je: SAPORT-RElJ D00 BEc.x;RAD-OCRANAK POSEJDON BEOCR.A..D. 

<'.:Ian 2. 
Adresa ogranka [e: Beograd, opStina vracar, ulica Katanlceve broj 5. 

Clan 3. 
Preteina delatnost ogranka je: 56.IU- delatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata. 

Clan ·t 
Zastupruk ogranka je: Jelena vesiljcvrc, Jiv!BC: 

Zastupnik ogranka zastupa ogranak bez ograni(enja ovtascon]a. 

Clan 5. 
Ova Odluka se upisuje u knjigu Odluka drustva. 

Clan 6. 
Ova Odluka je konaCna i stupa na snagu danom don05€nja. 

Ctan 7. 
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AGE!\'.ClJA ZA PRlVREDNE REGISTRE RS 
BEOGRAD 
REGISTAR PRJYREDNIH SUBJEKATA 
Lil Braokova br 25 

PREDMff 

Podnosi\ac 
registracione prijave: 

Poslovno imc 
prtvrednog druStva: 

· matiCni broj 
privrednog drustva:: 

Zabtev za brisanienJ rggistrQ\\lnlh broje\·a tekyCih ratuna kod 
poslovnih banaka 

JelaCa M. Jovan, advokat iz Bcograda, Zemun, 

DruStva za proizvodnju, trgovinu i usluge ,,SA PORT-RED" DOO, 
Beograd-VraCar, ulica Katantceva broj 5 

20860855 

U svojstvu ovlaSCenog lica privrcdnog drustve • DruStv,1 za proizvodnju, trgovinu i usluge 
.,SAPORT·RED" 000, Beograd-VraCar, ulica KataniCeva broj 5, matiCni broj: 20860855 (u 
U<tij�n1 Ieksur: UruSlvoj t-")Ur,o�ii.i zahrev = b.Isenjem i..: Kt.!�i:.11<1 privreJnih :.uUjeKdti:I Agen .. ije 
za privredne registre RS registrovanih brojeva tekuCih raCuna druStva kod poslovnih banaka i 
to sledecih tekucih raCUna: 

-275-0010226145227-62, 
-160--0000(X)()377695-48, 
· 295--000000124 7999- 24, 
-265-6030310000531-93, 
• 295.0()(){)()()() 105841 • 70, 
-275-0010226145250-90, 
-275-0010227772366-73, 
• l 60-0052800001196-07. . . . - 

O Jlllt!tl! 
Prilog: Dokaz o izvrSCnom plaCanju lak.se za rcgistraciju promene podatka u Registru 

privrednih subjekata Agencije za privredne reglstre RS. 

U Beogradu, 
Dana 14.10.2016.godine 

Podnosilac registrectone prijave: . 
A,QBC>KAT 

Jen3'l,:t.MPJorutH 
6eorpa.Q·Jellw11, 

Ten: advokat JelaCa 1'11. Jovan 
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Регистар привредних субјеката 5000064583209

БД 128568/2012 

Дана, 04.10.2012. 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  DRUŠTVO ZА PROIZVODNJU TRGOVINU I  USLUGE SAPORT-RED DOO BEOGRAD-
VRAČAR, матични број: 20860855, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Милан Шпановић 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

DRUŠTVO ZА PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE SAPORT-RED DOO 
BEOGRAD-VRAČAR 

Регистарски/матични број: 20860855 

и то следећих промена: 

Промена претежне делатности: 
Брише се: 

9602 - Делатност фризерских и козметичких салона 
Уписује се: 

4711 - Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и
дуваном 

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  01.10.2012.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 128568/2012 и уз пријаву је доставио документацију наведену
у потврди о примљеној регистрационој пријави. 
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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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• Ha ocnoey '(JlaHa 175. 3aKOHa o npHspeAHHM APYUJTBHMa (�C/1. r11aCHHK PC" !Sp. 36/2011, 
.. 99/2011) 'illaH APYWTna ca orpauuxeuox onroecpeourhy J{PYWTBO 3A flPOH3BOJ{f-bY 

TPfOBHHY H YCJlYfE CAnOPT-PEi(i(OO 6EOfPAi(-BPA4AP (y AaJbeM rexcry: i(pywTBo), 

1. 60PO 3EJbYf· JM6rlnM'tHM 6poj: (y AalbeM TeKCT}': npeHocu.noq) 
i(PYCTBA 3A nPOH3B0i(H,Y TPrDBHHY H YCJlYrE CAnOPT-PEi( 1(00 6EOfPAi(- 
BPA4AP YJT.KATAXHnEBA 6P 5 

2. PAHKO i(EJAHOBHn JM6f/llH[1HH 6POJ (y AaJbOM -rexcry: 
Cmuqa,raq), i(PYCTBA 3A nPOH3BOi(fbY TPfOBHHY H YCJTYrE CAnOPT·PEi( 1(00 
6EOrPAi(-BPA4AP YJT.KATAXHnEBA 6P 5 

33KJbY'tHJ1H cy Aatta 03.02.2014 rOAH!le, cneneha: 

YfOBOP O UPEHOCY Y ,l\EJIA 

llna111. 

vroeepav« carnacno KOHCTaTyjy: 

]llllllll 
- na je Flpexocenau 'tllaH npaepenxcr APYWTBa J{PYlllTBO 3A nPOH3BOJ{f-bY TPfOBHHY 
H YCJlYrE CAnOPT-PEi( 1(00 6EOrPAi(-BPA4AP (y A•JbeM rexcry: i(pywTBo), 

, ynucauor y Peracrap npaepennax APYWTaBa KOA Arenuaje aa npaapenue perwcrpe 
Peny6JIHKe Cp6ttje ca MaTH'tHHM 6pojeM: 20860855 

- .a.a OCH08HH KanHTa/1 APYWTBa Ha ,llaH 3aKJby'tetba oeor yrosopa H3HOCH: 100,00 AHHapa .. 

- na je npeHOC1111au, BJ1act1HK ynena y APYWTBY y BHCHHH OA 100 % OCHOBHOr K301iT3Jta 
,ltpywTsa, 

llna11 2. 

,l{attoM 33KJbY'feH>a oeor yroeopa OpeHOCH11au, npeHOCH 6c3 ttaKHaAe Ha Crnuacua, YAeO y 
APYWTBY y BHCHHH OA 100 % OCIIOBHOr «arnrrana )lpywTea, WTO npencraarsa 100,00 
AHHapa. 

llnau 3. 

CTHqa11aq KOjH Kao '(JlaH npacryna tlpywTey, ,A3HOM npecrynarea. O,AHOCHO 33KJbf'fC/b3 
oeor yroeopa npaxea'ra OCIIHB3'iKH ynor H OCHHB3'fK3 npaea H otiaeeae KOja cy MY OBHM 
yrcacpox npeuera (ycrynzseaa), a xola cy y cKnaAY c ocBHBa'IKHM atrrOM ,l{pywTea. www.K

RIK
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lf.naH 4. 

Ilpexocanau HeMa He3MHpeHe ceeeeae npexa ,llpyWTBY, HHTH ,ll,pywTBO HM3 HeH3MHpeHe 
ofiaaeae npexa Ilpenocaouy. 

f\ qnaHS . . �. 
OA ' 

:-.. ; • Ha OCHOBy oeor yroeopa y Peracrpy npHapeAHHX cy6jeKaTa naepurabe ce ynac 
{{_, :.� , npxcrynassa CTHl.{301.{3 K30 HOBOr 'lnaHa JlpywTea. 

ll�n(,,., \f.11att 6. 
=-- 

Oeaj yroeop Me�y yroeopHHM crpaaaxa npOH3BO,ltH npaano AejCTBO OJ:t A3H3 33KJby'letba, 
OAHOCHO oeepe, a npeera TpehHM nHL1HMa o.a. AaHa ynaca npoweae y PerHCTap. 

"l.11att 7. 

Oeaj yroeop je C3'1HtbeH y 4 ('leTHpH) HCTOBeTH3 npaaepxa. 0.ll KOjHX CB3K3 yroacpaa 
crpaua 33J:1p)f(aea no 1 Oe.itatt), a ocrana npHMep4H HaMetbeHH cy uaJl}le)KHHM opraHHMa. 

Ilpenocunou: 
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Регистар привредних субјеката 5000083403595

БД 13792/2014 
Дана 21.02.2014. 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 регистрационој пријави промене података
код DRUŠTVO ZА PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE SAPORT-RED DOO BEOGRAD-
VRAČAR, матични/регистарски број 20860855 коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Ранко Дејановић 
ЈМБГ:  

доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

ОДБАЦУЈЕ СЕ регистрациона пријава промене података код: 

DRUŠTVO ZА PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE SAPORT-RED DOO BEOGRAD-
VRAČAR 

Регистарски/матични број: 20860855 

која се односи на регистрацију промене/а: Законски заступници, Чланови / удели. 
јер  је  утврђено да  нису  испуњени услови из  члана  14.  став  1.  тачка  5) и  6) Закона  о

поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре. 

Образложење 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  18.02.2014.  године,  регистрациону
пријаву промене података број БД 13792/2014 и уз пријаву је доставио документацију наведену
у потврди о примљеној регистрационој пријави. 

Провeравајући  испуњеност  услова  за  регистрацију  промене  података  ,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  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  регистрациону  пријаву  утврђено  је  да  је  подносилац  доставио  пријаву  за
промену  директора  и  чланова  са  захтевом  за  упис  Ранка  Дејановића  као  члана  друштва  и
директора а да пријава није попуњена у односу на промену тренутно регистрованих података,
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јер није тражено брисање тренутно регистрованог  законског  заступника,  нити регистрованог
члана. 

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. 

Одредбом  члана  198.  став  4.  Закона  о  привредним  друштвима  прописано  је  да  у
једночланом друштву функцију скупштине врши једини члан друштва, док је одредбом члана
200. став 1. тачка 7) прописано да скупштина именује и разрешава директора, ако је управљање
друштвом једнодомно а увидом у приложену одлуку о промени директора утврђено је  да је
одлуку донело лице које није регистровано као члан друштва, те се приложена одлука не може
прихватити јер није донета од стране овлашћеног лица. 

Одредбом члана 175.  Закона  о привредним друштвима  (Службени гласник  РС 36/2011,
99/2011)  став  1.  прописано  је  да  се  удео  преноси  уговором  у  писаној  форми  са  овереним
потписима преносиоца и стицаоца, а може се пренети и на други начин у складу са законим.

 Такође,  одредбом  члан  34.  Правилника  о  садржини  Регистра  привредних  субјеката  и
документацији потреној за регистрацију ( Сл.гласник РС 6/12) прописано је да се уз пријаву
уписа или промене члана у ортачком друштву, командитном друштву и друштву са ограниченом
одговорношћу  прилаже,  између  осталог  и  уговор  о  преносу  удела  са  овереним  потписима
чланова друштва или акт који је основ за пренос удела. 

Увидом у достављену документацију утврђено је да је подносилац пропустио да достави
уговор о преносу удела, односно није достављен правни основ за промену чланова друштва. 

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 регистрациону пријаву за регистрацију података о чијој регистрацији је
одлучено  овим  решењем  -  пријаву  за  промену  чланова  друштва  са  садржаним
захтевом  за  брисање  регистрованог  и  упис  новог  члана  и  пријаву  за  промену
законског  заступника  са  захтевом  за  брисање  регистрованог  и  упис  новог
директора друштва, 
- достави Одлуку о именовању и разрешењу директора друштва донету од стране
лица које је имало својство (регистрованог) члана друштва у тренутку доношења
одлуке, 
- достави Уговор о преносу удела са овереним потписима преносиоца и стицаоца (у
оригиналу или овереној фотокопији) или други правни основ за промену чланова
друштва, 
-  плати половину од износа  прописане  накнаде за регистрацију која је  предмет
пријаве (2.100,00динара),

 задржава право приоритета одлучивања засновано подношењем пријаве одбачене
овим решењем. 
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Висина  накнаде  за  вођење  поступка  регистрације  утврђена  је  у  складу  са  Одлуком  о
накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре
(„Сл. гласник РС“, бр. 119/2013). 

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 5000084275740

БД 21987/2014 

Дана, 17.03.2014. 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  DRUŠTVO ZА PROIZVODNJU TRGOVINU I  USLUGE SAPORT-RED DOO BEOGRAD-
VRAČAR, матични број: 20860855, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Боро Зељуг 
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: 

DRUŠTVO ZА PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE SAPORT-RED DOO 
BEOGRAD-VRAČAR 

Регистарски/матични број: 20860855 

Промена чланова: 
Брише се: 

 Име и презиме: Боро Зељуг 
ЈМБГ: 
Новчани улог 

Уписан: 100,00 RSD 
Удео: 100% 

Уписује се: 
 Име и презиме: Ранко Дејановић 

ЈМБГ: 
Новчани улог 

Уписан: 100,00 RSD 
Удео: 100% 

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

- Законски заступници, 
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јер  је  утврђено да  нису  испуњени услови из  члана  14.  став  1.  тачка  2)  и 6)  Закона  о
поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре. 

Образложење 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  13.03.2014.  године  регистрациону
пријаву  за  промену  података  број  БД  21987/2014 и  уз  пријаву  је  доставио  документацију
наведену у потврди о примљеној регистрационој пријави. 

Решењем Регистратора БД 13792/2014 од  21.02.2014. године, одбачена је регистрациона
пријава промене података, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка 5)
и 6) Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре и указано је подносиоцу
пријаве  да  ако  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 решења на интернет
страни Агенције достави: регистрациону пријаву за регистрацију података о чијој регистрацији
је одлучено овим решењем - пријаву за промену чланова друштва са садржаним захтевом за
брисање  регистрованог  и  упис  новог  члана  и  пријаву  за  промену  законског  заступника  са
захтевом за брисање регистрованог и упис новог директора друштва, Одлуку о именовању и
разрешењу директора друштва донету од стране лица које је имало својство (регистрованог)
члана друштва у тренутку доношења одлуке, Уговор о преносу удела са овереним потписима
преносиоца  и  стицаоца  (у  оригиналу  или  овереној  фотокопији)  или  други  правни  основ  за
промену чланова друштва, плати половину од износа прописане накнаде за регистрацију која је
предмет  пријаве  (2.100,00динара), задржава  право  приоритета  одлучивања  засновано
подношењем пријаве одбачене овим решењем. 

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. 

У делу регистрационе пријаве који се односи на регистрацију промене/а 
- Законски заступници, 
нису испуњени услови за регистрацију, с обзиром да је подносилац пријаве БД 21987/2014,

поступајући  по  праву  приоритета  одлучивања  засновано  подношењем  пријаве  одбачене
решењем,  доставио регистрациону  пријаву  промене  законског  заступника  поднету  од стране
неовлашћеног лица. 

Наиме, као подносилац пријаве без достављеног пуномоћја потписује се Боро Зељуг, члан
који  по  основу  приложеног  уговора  о  преносу  удела  иступа  из  друштва,  а  за  кога  није
приложено  пуномоћје  за  заступање  дато  од  законског  заступника  друштва  (новоименованог
директора),  што  није  у  складу  са  одредбом  члана  47.  став  1.  Закона  о  општем  управном
поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл. гласник РС", бр. 30/2010). 

Напомињемо да је одредбом члана 2. став 1. тачка 6. Закона о поступку регистрације у
Агенцији  за  привредне  регистре  („Службени  гласник  РС“,  бр.  99/2011),  прописанo  да  је
подносилац пријаве лице овлашћено за подношење пријаве, одакле произилази да је за промену
података о члану друштва, поред заступника друштва на које се односи промена, овлашћено
лице за подношење пријаве и само физичко или правно лице које се уписује или брише као члан
друштва на које се односи промена, јер се ради о подацима који се тичу личних права лица које
се  брише или  уписује  као  члан  друштва,  док  је  за  остале  промене  података  за  подношење
пријаве овлашћен једино заступник друштва на које се промена односи. 

С обзиром на наведено, а имајући у виду цитиране одредбе Закона, лице које је овлашћено
за подношење пријаве је законски заступник друштва или пуномоћник по основу пуномоћја за
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заступање дато од стране законског заступника друштвате, те како је регистрациона пријава за
промену законског заступника поднета од стране неовлашћеног лица, то је Регистратор донео
одлуку као у ставу II диспозитива 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. 119/2013). 

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 5000084653319

БД 25757/2014 

Дана, 25.03.2014. 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  DRUŠTVO ZА PROIZVODNJU TRGOVINU I  USLUGE SAPORT-RED DOO BEOGRAD-
VRAČAR, матични број: 20860855, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Ранко Дејановић 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

DRUŠTVO ZА PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE SAPORT-RED DOO BEOGRAD-
VRAČAR 

Регистарски/матични број: 20860855 

и то следећих промена: 

Промена законских заступника: 
Физичка лица: 

Брише се: 
 Име и презиме: Милан Шпановић 

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

Уписује се: 
 Име и презиме: Ранко Дејановић 

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

Директори - физичка лица: 
Брише се: 

 Име и презиме: Милан Шпановић 
ЈМБГ: 

Уписује се: 
 Име и презиме: Ранко Дејановић 

ЈМБГ: 

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  25.03.2014.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 25757/2014 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. 119/2013). 

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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Na osnovu Clana 175. Zakona o privrednirn druStvima ("SI. glasnik RS", br. 
36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr.zakon i 5/2015), Clan Drustva za proizvodnju, 
trgovinu i usluge ,,SAPOR1"-RED" 000, Bcograd-VraCar, ulica KataniCeva broj 
5, maticni broj: 20860855 (u daljem tekstu: Drustvo): 

I. Ranko Dejanovrc iz Beograda, ulica 
(u daljem tekstu: Prenosi!ac) i 

2 . .Zivojin StaniC iz CaCka, ulica 
{u daljem tekstu: Sticalac), 

JMBG: 

JMBG: 

dana 15.08.2016.godinc u Beogradu, zakljuCili su: 

UGOVOR O PRENOSU UDELA 
CLANA DRUSTVA 

Clan I. 
Prenosilac i Sticalac saglasno konstatuju da je Prvnosllac Clan Drustva. upisanog 
u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre RS sa maticnim 
brojem: 20860855. 

Prenosilac i Sticalac saglasno konstatuju da ukupan upisani osnovni novCani 
kapital Drustva iznosi 100,00 rsd. 

Prcnosilac i Sticalac saglasno konstatuju da je Prenosilac vlasnik udela u DruStvu 
u vrsini od 100�, ukupnog upisanog osnovnog novCanog kapitala DruStva u 
iznosu lld 100,00 rsd. 

Clan 2. 
Danon, zakljuCenja ovog Ugovora, Prenosilac prenosi na Sticaoca udeo u 
DruStvu u visini od 50':<i ukupnog upisanog osnovnog novCanog kapitala 
Drustva u iznosu od 50,00 rsd. 

Clan 3. 
Danom zakljuCenja ovog Ugovora, Sticalac prihvata preneti udeo u DruStvu, 
preciziran clanom 2. ovog Ugovora, kao i prava i obavczc po osnovu predmeta 
prcnosa koja su mu ovim Ugovorom preneta, a koja su u skladu sa osnivaCkim 
aktom DruStva. 

Clan 4. 
Prenos rcgulisan ovim Ugovorom vrSi se bez neknade. 
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Clan 5. 
U skladu i u smislu odredbi ovog Ugovora, u Regislru privrednih subjekata 
Agencije za privredne reglstre RS izvrSiCe se registracija promenc udela i C:lanova 
Drustva, tako Sto Ce sprovedenom registracijom ukupna vrednost upisanog 
m.novnog nov(anog kapitala DruStva biti podeljena na 2 (dva) udcla osnivaCa, 
odnosno Clanova DruStva i to na sledeCi naCin: 

I. Ranko Dejanovic. JMBG: 
upisan nov(ani kapital iznosi 50,UU rsd, 
a sto Cini 50�, udela u ukupnom upisanom csnovnom novCanom kapitalu 
DruStva. 

2. Zivojin StaniC, Ji\1BG: 
uprsan novCani kapital iznosi 50,UO rsd, 
a Sto Cini 50% udela u ukupnom upisanom osnovnom nov(anom kapitalu 
Drustva. 

Clan 6. 
Prcnosilac i Sticalac sc obavezuju da po overi svojih potpisa na ovom Ugovoru, 
bez odlaganja pisanim putcm obovcstc DruStvo o izvrSenom prenosu udela. 

Clan 7. 
i'\a osnovu odredbi ovog Ugovora u Registru privrednih subjekata Agencije za 
privredne registre RS izvrSiCe se registracija promena nastalih njegovim 
zakljuCenjem. 

Clan 8. 
Ovaj Ugovor proizvodi pravno dejstvo izmedu Prenosioca i Sticaoca, kao i prema 
svim trecim licima, pocev od dana registracije promena u Registru privrednih 
subjekata Agencije za privrcdue registre RS. 

Clan 9. 
Ovaj Ugovor je saCinjen u 5 (pet) istovetnih primeraka, od kojih 1 (jedan) 
primerak zadrZava Prenosilac, 1 (jedan) primerak pripada Sticaocu, 1 (jedan) 
prlmerak sleduje DruStvu, 1 (Jedan) primerak SC' dostavlja Registru privrednih 
subjekata Agencije za privrcdne rcgistrc RS i 1 (jedan) primerak ostajc organu 
nadleZnom za postupa 

STlCALAC: 

JMBG, 
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Регистар привредних субјеката 5000115804956

БД 65848/2016 

Дана, 18.08.2016. 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, 83/2014), одлучујући о регистрационој пријави промене
података  код  DRUŠTVO  ZА  PROIZVODNJU  TRGOVINU  I  USLUGE  SAPORT-RED  DOO
BEOGRAD-VRAČAR, матични број: 20860855, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Јован Јелача 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

DRUŠTVO ZА PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE SAPORT-RED DOO BEOGRAD-
VRAČAR 

Регистарски/матични број: 20860855 

и то следећих промена: 

Промена претежне делатности: 
Брише се: 

4711 - Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и
дуваном 

Уписује се: 
5610 - Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта 

Промена чланова: 
Уписује се: 

 Име и презиме: Живојин Станић 
ЈМБГ: 
Новчани улог 

Уписан: 50,00 RSD 
Удео: 50,00000% 

Промена улога чланова: 
 Име и презиме: Ранко Дејановић 

ЈМБГ: 
Брише се: 
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Новчани улог 
Уписан: 100,00 RSD 

Уписује се: 
Новчани улог 

Уписан: 50,00 RSD 

Промена удела чланова: 
 Име и презиме: Ранко Дејановић 

ЈМБГ: 
Брише се: 

Удео 100,00000% 
Уписује се: 

Удео 50,00000% 

Промена података о огранцима: 
Уписује се: 

 Пословно име: SAPORT-RED DOO BEOGRAD OGRANAK POSEJDON BEOGRAD 
Седиште: Катанићева 5, Београд-Врачар , Србија 
Претежна делатност: 5610 - Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта 
Заступници 

Физичка лица 
Име и презиме: Јелена Васиљевић 
ЈМБГ: 
Начин заступања: самостално 

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  15.08.2016.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 65848/2016 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. 119/2013, 138/2014, 45/2015 и 106/2015). 
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 5000117831936

БД 82071/2016 

Дана, 19.10.2016. 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, 83/2014), одлучујући о регистрационој пријави промене
података  код  DRUŠTVO  ZА  PROIZVODNJU  TRGOVINU  I  USLUGE  SAPORT-RED  DOO
BEOGRAD-VRAČAR, матични број: 20860855, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Јован Јелача 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

DRUŠTVO ZА PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE SAPORT-RED DOO BEOGRAD-
VRAČAR 

Регистарски/матични број: 20860855 

и то следећих промена: 

Промена бројева рачуна у банкама: 
Брише се: 

 275-0010226145250-90 
 275-0010226145227-62 
 160-0000000377695-48 
 295-0000001247999-24 
 265-6030310000531-93 
 275-0010227772366-73 
 160-0052800001196-07 
 295-0000000105841-70 

Промена улога чланова: 
 Име и презиме: Ранко Дејановић 

ЈМБГ: 
Уписује се: 
Новчани улог 

Уплаћен: 50,00 RSD, на дан 14.10.2016 

 Име и презиме: Живојин Станић 
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ЈМБГ: 
Уписује се: 
Новчани улог 

Уплаћен: 50,00 RSD, на дан 14.10.2016 

Промена основног капитала: 
Уписује се: 
Новчани капитал 

Уплаћен: 100,00 RSD, на дан 14.10.2016 

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  14.10.2016.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 82071/2016 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. 119/2013, 138/2014, 45/2015 и 106/2015). 

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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