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Ha ocucay 'l.naua 139. - 244. 3aKOHa o npHBpeAHHM APYWTBHMa ( .. WI. r11acHH1< PC" 
6p.36/2011, 99/11) OCHHB3'1 APYWT83 ca orpaHHlfeHOM onrceopaourhy A3H3 12. 07. 2012. 
rOAHHe AOHOCH cnenehy: 

0,lJ,JIYKY O OCH11BAlbY /IPYIIITBA CA OrPAH11qEHOM 0/lfOBOPHOWnY 

1.J.naH 1. 

0BHM YroeopoM ce ypet:Jyje: 

• JIHlfHO HMe H npetiaaannurre, OAHOCHO noc.nOBHO MMe H CeAHWTe 'IJl3HOBa APYWTB3; 
• nOCJIOBHO MMe H CeAHWTe APYWTB3; 

• npeTC>KH3 AM3THOCT APYIUTB3; 
• yxynaa H3HOC OCHOBHOr K3RHT3Jla APYWTB3; 
• H3HOC HOB'l3HOr y.nora, OAHOCHO HOB't3HY Bpe.AIIOCT H ORHC HCHOB'l3HOr yaora C83KOr 

'l.n3Ha APYWTBa 

• epexe ynaare HOB'f3HOr ynora, OAHOCHO ynouren,e neucasancr ynora; 
• YACO C83KOr '1Jl3H3 APYWTB3 y YKyRHOM OCH OB HOM xaneraay H3pa>t<eH y npo1'CHTHM3; 
• epcra H H3A,1JeJKHOCTH oprana JJ.pywTsa; 

• aacrynaa,e APYWTea; 
• 'rpajaree H npecr3H3K APYWTBa; 

• ocrana nHTatb3. 

llnaH 2. JJllllllltl II 
noc.nOBHO HMe APYWTea raaca: 

ORUSTVO ZA PROMET I USLUGE CENTRO TEHNIKA PLUS 000 BEOGRAO 
(y A3,lbeM TeKCT)': APYWTBO) 

Cxpaheue OOCJIOBHO HMe ,llpywTsa rnaCH: 

CENTRO TEHNIKA PLUS 000 BEOGRAD 

l.f.llaff 3. 

Ce,/'.\HWTe Jl.pywTea je Ha c.neAel'loj a.AJ)eCH: 
Beorpan-Boaciceau, yaaua Ijpaorpaecsa -11 a. www.K
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Y..naH 4. 

THOCT KOjOM he ce JJ.pywTBO 6aeHTH je: 
anapara 33 AOM3hHHCTBO H t<yhHe H Iiaurrenrxe onpeae. 

Y..naH 5. 

yxynan ynHC3HH HOB'l3HH Aeo OCHOBHOf K3IlHT3Jl3 ,l\pyWTBa H3HOCH: 
1.000,00 ,ll;HHapa (CJJOBHM3: XH.lb3,lzy AHH3pa). 

YKynaH ynnalieHH HOB'l3HH ,a.eo OCHOBHOf K3IlHTa.na ,l\pyWTDa H3110CH: 
1.000,00 AHHapa (CJlOBHMa: XHJb3,lzy AHH3pa). 

4.sJaH 6. 

Y..natt ,llpywTea je: 

A.neKca11dap ]oKcUMoeuh, Beozpad-Boxdoeoq, llpnampaecxa- JMSI':

cayntttaHHM HOB'l3HHM ynoroM KOjH H3HOCH: 1.000,00 AHHapa(CJJOBHM3: XHJbaAY nanapa), 

ca yn.naheHHM: HOB'13HHM ynoroa KOjH H3HOCH: 1.000,00 AHHapa(CJJOBHMa : XHJb3,lzy ,D.Httapa), 

a WTO H)HOCH 100 °/o YACJ18 y ytcynHOM K&DHTaJIY Jl.PYWTBa. 

HcynnahCHH IHCYHCTH ynor 6Hhe ynnahettfytter y poxy AO 5 fOAHH3. 

Y.naH 7. 

Y.naHOBH ,ltpywTea HMajy npaeo Ha HCOJ131)' A06HTH, y CKJJ3AY ca 33KOHOM. 

Y.JiaH 8. 

Y npaBHOM npoxery ca Tpel'lHM JlHU,HMa JJ.pyWTBO ncryna y ceoje HMe H 33 ceoj 
pasyn. 

3a oeeeeae npeaa Tpel'tHM JlHU.HMa, nacraae y nocnoaatey JJ.pywTsa, .l{pywTso 
onroeapa ceojc» u,eJ10Kyn110M HMOBHHOM. www.K
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OPfAHH IIPYWTBA 

4ll3H 9. 

tt>e APYWTBOM je opraHH3083HO Kao jeAHOAOMHO. Opraen .D,pyWTBa cy 
Ct<yilWTHH�a, HpeKTOp. 

Horxoea oenaurherea H AeJIOKpyr pana yrapbyjy ce y CKJlaJl.Y ca 3aKOHOM o 
npHBPCAHHM AJ)ywTBHMa. 

CJCY11WTHH3 

lfJ13H 10. 

CK}'RWTHHY 'IHHe CBH 'IJl3HOBH APYWTBa. CeaKH 'IJl3H APYWT83 HMa npaeo r.naca y 
cKynWTHHH cpaaaepao yceurhy aerceor YAeJla y OCHOBHOM K3RHTa.ny APYWTBa. 

�e.llOKpyr CK}'IIWTHHe 

4A3H 11 .  

(K}'RWTHH3 APYWTBa: 

1) AOHOCH H3MeHe OCHHB3'1KOr 3KT3; 
2) yceaja <f>HH3HCHjCKe »aeeurra]e. Kao H H3BeWTaje peenaopa 3KO cy 

¢,HH3HCHjCKH H3BeWT3jH 6KIIH npeAMCT peBH3Hje; 
3) H3,A3Hpe pan ,D.HpeKTopa H yceaja H3BCWTaje aupeeropa. aKO je 

ynpaazsaree APYWTBOM jeAHOJl,OMO; 
4) yceaja H3BellJT3je HaAJOpHor o.n;6opa, 3KO je ynpaarsanse APYillTBOM 

ABOADMHO; 
5) OAJl)"lyje O noaehaiey H CMatbelby OCHOBHOr K3RHT3J13 APYWTBa, K30 HO 

cease] CMHCHjH xapraja DA BpeJlHOCTH; 
6) OAJl)"lyje O paCDOAeJIH A06HTH H H3<iHHY ncxpaha ry6HT3Ka, YK.lb)"lyjyhH 

H onpebaaaiee A3H3 CTH1J,3}b3 npaaa Ha yveurhe y A06HTH H Jl3Ha HCDJ13Te 
yxeurha y A06HTH 'l/13HOBHM3 APYillTB3; 

7) HMeHyje H paapeuraea AHpeKTopa H yrepljyje uaKHaAY 33 uecoe PilA 
OAHOCHO navena 3a yrepi)HB3fbe Te H3KH3.D., 3KO je ynpaarsaree 
APYWTBOM jep,HOAOMHO; 

8) 6Hpa H paapeuraaa 'l/13HOBe H3A30pHor O,D.6opa H yrepi)yje H3KH3AY 33 
fhHXOB pan. a KO je ynpaaaae-e 'APYWTBOM ABOAOMHO; 

9) HMeuyje peaaaopa H yrepl)yje H3KH3AY aa there p3A; 
10) OAJI)"lyje O nOKpeT3H>Y nocrymca JIHKBH,[\31.\Hje, Kao H o  00,[\HOWeJby 

npennora 33 noxperaae cresahror nocrymca DA crpane APYUITea; 
11) HMettyje /IHKBHA3J..\HOHOr ynpaBHHK3 H yceaja /IHKBHA31.\HOHe 6HJl3HCe H 

H3BeWTaje .IIHKBtt,Aal.,lHOHOr ynpaaaaxa: 
12) op.nyq:yje o crauassy concreeeaxx YAe.na; 
13) O)V!)"lyje O o6aee3aM3 'IJl3H083 apyurrsa Ha A0A3THe ynna're H O  

epahaH>y THX ynna'ra: 
14) o.a..ny"lyje o aaxreey aa ncrynaree "1Jl3H3 APYWTB3; 
15) op.nyqyje O HCKJby'letby "1/13113 APYWTBa H3 paanora aenaahau,a. 0,IJ,HOCHO 

aeyaoureiea ynucaaor y.nora; 
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'  
:·16) o.a..ny,.iyje o noxerarey cnopa aa HCKJbY'{elbe 'lJiaHa npyurraa: 

_}7) 
O,D..lly'lyje O noanace-sy H IIOHHWTeH>y yJJ,e11a; 

8) A•i• npoxypy: 
9) OA.11)''1Yje o noxperaeey nocrynxa H naearey nyaoaohja aa aacrynan,e 

APYWTBa y cnopy ca npcxypacro«, Kao H y cnopy ca ,D,HpCKTOpOM, 3KO je 
ynpaansnee APYWTBOM je,D,HOAOMHO, 0,ll;HOCHO ca 'IJl3HOM H3,l\30pttor 
OA60pa, 3KO je ynpaen.an.e APYWTBOM JJ.80,D,OMHO; 

20) o,D.JTy'lyje o nosperaa.y nccrymca H .a.aeaH>y nynoaohja 33 aacrynan,e 
'APYWTBa y cnopy npOTHB '-IJlaHa ztpyurraa: 

21) o.a.o6paea yroeop o npacrynas.y uoaor qnatta H ,i:taje carnacaocr Ha 
npeaoc ynena -rpebesr JIHtzy y cnyxajy H3 -craua 167. Sasoea o 
npnapenaax APYWTBHMa; 

22) O.D.JJyqyje o cre-rycuuer npcereaaaa H npoaenaaa npaene $opMe; 
23) p,aje OJJ.o6peH>e Ha npaane nocnoee y KojttMa nocrcqn JIH'lHH ae'repec, y 

CKJ13Jzy ca 'IJl3HOM 66. 3aKOHa O npHepe,llHHM APYWTBHMa; 
24) Aaje carJiaCHOCT Ha CTHI.J;alhe, nponajy, ,llaea1be y aasy. aaoaran,e HIIH 

.o,pyro pacrronarasee HMOBHHOM BeJIHKe epe.o,HOCTH y CMHCJIY 'IJlaHa 470. 
3aKOHa O npHBpe,llHHM APYWTBHMa; 

25) AOHOCH nOCJIOBHHK o CBOM pany: 

26) spwH npyre nocnoee H OJJ.JJ}"fyje o ApyrttM nHTatt.HMa y cKJ1a,izy ca 
3aKOHOM o npHBpe,llHHM APYWTBHMa. 

H3'1HH OAJIY'IHB31b3 

lfllaH 12. 

CK)'TIWTHH3 AOHOCH, onnyxe 06H'IHOM eehHHOM rnacoea npHcyTHHX 'IJiaHOBa KOjH HMajy 
npaeo rnaca no OApet,eHOM nuratey. 

CKynwTHHa OJJ,Jiy'lyje eehHHOM OA nee -rpehnae DA YK)'IlHOr 6poja rnacoea CBHX xnancea 
APYWTB3 o: 

1) rtoaehaiey HJIH CMaH>eH>y OCHOBHOr «anarana: 
2) cra'rycxua npoaeuaxa a npoerenaaa npaane q>opMe; 
3) AOHOWeiby OJJ,JiyKe O JJHKBH,llau;ttjH APYWTBa HJIH TIOAHOWelby npennora aa nosperaa,e 

crecaja: 

4) pacnonena A06HTH H H3'1HHy rroxpaha ry6HTKa; 
5) CTHl..\31-bY COTICTBeHHX y.i:i;e11a APYWTBa. 

CKynwTHHa jeAHOrJiaCHO OAJl)"fyje O o6aBe3H 'IJJ3HOB3 Ha AOA3THe ynnare, Kao H O 
apahaesy THX ynnara. www.K
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YJJaH 13. 

,llpywTBO aacryna napexrop J.l.pywTsa, ca HeorpaHH'feHHM oe11awlietbHMa. 
3a napeeropa APYWTBa HMeHyje ce: 

A.neKcaHiJap joKcWf.oeuh, EeozpaiJ-BoxiJooaq, llpnompaecxa- JM5f:

llnaH 14. 

,llpywTBO HMa jenaor HJIH BHWe ,D;HpeKTopa KOjH cy 3aKOHCKH 3acrynHHIJ,H APYWTBa. 
jlnpexrop ce peracrpyje y CK/laJJ,y ca 33KOHOM O perucrpauxja. 
,llHpeKTOpa HMeHyje CJ<YWTHHa APYWTBa. 

llnaH 15. 

tl,e.noKpyr ,lJ,Hpetcropa je: 

1) aacrynaiee APYWTea H eol)elbe nocnoea APYWTBa y CKllaJzy ca 3aKOHOM H OBHM 
OCHHBa'fKHM aKTOM. 

2) ypenao eoheree OOCJJOBHHX KJbHra; 
3) Ta'fHOCT !pHHaHCHjCKHX aaeeurraja APYWTBa; 
4) eeaeeaa aaeenrraaae,a CKylIWTHHe; 

YJJaH 16. 

,lJ,pyWTBO ce OCHHDa Ha ueoapebeac epeae. 

,ApyIUTBO npecraje p;a noCTOjH 6pHcaH>eM H3 peracrpa npHBpeAHHX cy6jeKaTa y 
CJIY'fajeBHMa npeABHl)eHHM 3aKOHOM. 

l.lJiaH 17. 

YKYTiaH H3HOC TpOWKOBa OCHHBafba jlpyurraa yrepben je y BHCHHH OA: 
25.000,00AHH. (cnOBHMa: AB3AeceT OeT XHJbaA3 ,lJ,HHapa) 

,ApymTBO he H3BpIUHTH noepahaj rpourxoaa y Be3H ca OCHHBalbeM APYWTBa 
OCHHB3'l.Y Ha lberoe 3aXTeB. 
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J.
, 4naH18. 

Ha alba «oja uacy perynacaua OBHM AKTOM O OCHHBatt;,y, npHMeH>Heahe ce 
3aKOH O npne APYWTBHMa. 

1..1.naH 19. 

l13MeHe oeor AKTa epwe ce y nucauoj 4>opMH. 

3aKOHCKH 3aCTyilHHK .l\PYWTBa je y ofiaaeaa .n;a HaKOH cease H3MeHe OCHHB3'-IKOr 

asra ca<iHHH H nornaure npevaurheaa TeKCT AOKyMettaTa. 

HsMeHe OCHHB3"1KOr ajcra, H3KOH CBaKe raxae H3MeHe, perncrpyty ce y CKniiA}' ca 
33KOHOM O per-acrpauaje. 

Oeaj AKT cacraaeeu je y 11eTHPH HCTOBeTHa npaerepxa, je.n.att aa nocrynax 
pcr-acrpauaje, .a.ea aa "IJJa11a ,LtpywTaa, je,D,aH aa cy.o. oeepe. 

Oeaj AKT o OCHHBaH,y cryna Ha cnary A3HOM oaepe op, crpaae opraxa Ha..Q.lle>Kttor sa 
oeepy. 

Y Beorpany, 12.07.2012. 

4.natt APYWTBa : 

f..q�::.H� 
JMGI',
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Регистар привредних субјеката 5000061909699

БД 97411/2012 

Датум, 19.07.2012. 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: Александар Јоксимовић 
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 ZA PROMET I USLUGE CENTRO TEHNIKA PLUS DOO 
BEOGRAD-VOŽDOVAC 

са следећим подацима: 

Пословно  име:  DRUŠTVO  ZA  PROMET  I  USLUGE  CENTRO  TEHNIKA  PLUS  DOO
BEOGRAD-VOŽDOVAC 

Скраћено пословно име: CENTRO TEHNIKA PLUS DOO BEOGRAD 

Регистарски број/Матични број: 20845961 

ПИБ (додељен од Пореске управе РС): 107657701 

Правна форма: друштво са ограниченом одговорношћу 

Седиште: Београд , Црнотравска 11а, Београд-Вождовац, 11000 Београд, Србија 

Претежна делатност: 9522 - Поправка апарата за домаћинство и кућне и баштенске опреме 

Време трајања: неограничено 
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Основни капитал: 
Новчани капитал 

Уписан: 1.000,00 RSD 
Уплаћен: 1.000,00 RSD 

Подаци о члановима: 
 Име и презиме: Александар Јоксимовић 

ЈМБГ: 
Подаци о улогу члана 
Новчани улог 

Уписан: 1.000,00 RSD 
Уплаћен: 1.000,00 RSD 

Удео: 100,00% 

Законски (статутарни) заступници: 
Физичка лица: 
 Име и презиме: Александар Јоксимовић 

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

Директори: 
Физичка лица: 
 Име и презиме: Александар Јоксимовић 

ЈМБГ: 

Датум оснивачког акта: 16.07.2012 године 

Регистрација документа: 
Уписује се: 

 Оснивачки акт од 16.07.2012 године. 


О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  17.07.2012.  године  јединствену
регистрациону пријаву оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени
регистар пореских обвезника број БД 97411/2012, за регистрацију: 

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE CENTRO TEHNIKA PLUS DOO BEOGRAD-
VOŽDOVAC 

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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Регистар привредних субјеката 5000102749598

БД 71848/2015 

Дана, 20.08.2015. 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 ZA PROMET I USLUGE CENTRO TEHNIKA PLUS DOO BEOGRAD-
VOŽDOVAC, матични број: 20845961, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Александар Јоксимовић 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

I УСВАЈА СЕ регистрациона пријава  у делу који  се  односи  на регистрацију  промене
података: 

- Претежна делатност. 
па се региструје промена података код: 

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE CENTRO TEHNIKA PLUS DOO 
BEOGRAD-VOŽDOVAC 

Регистарски/матични број: 20845961 

Промена претежне делатности: 

Брише се: 
9522 - Поправка апарата за домаћинство и кућне и баштенске опреме 

Уписује се: 
9602 - Делатност фризерских и козметичких салона 

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

- Пословно име, 

јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачкe 6), 10) Закона о поступку
регистрације у Агенцији за привредне регистре. 
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Образложење 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  18.08.2015.  године  регистрациону
пријаву  за  промену  података  број  БД  71848/2015 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 

- Претежна делатност. 

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 

Пословно име, 

јер је  утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1.  тачкe 6),  10)  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  24.  Правилника  о  садржини  Регистра  привредних  субјеката  и  документацији
потребној  за  регистрацију прописано је  да се уз пријаву промене пословног имена прилаже
одлука надлежног органа субјекта регистрације о промени пословног имена. 

Одредбама  чланова  201.-215.  Закона  о  привредним  друштвима  (Службени  гласник  РС
36/11,  99/11)  одређен је  начин рада скупштине друштва са ограниченом одговорношћу те  је
прописано да одлуке донете на седници скупштине потписује председник скупштине, осим у
случају из члана 212. став 4.,  када се одлуке доносе ван седнице и коју  тада потписују  сви
чланови друштва са правом гласања по том питању. 

Увидом у достављену  документацију,  утврђено је  да  је  подносилац  доставио  одлуку  о
промени пословног имена потписану од стране директора друштва, што није у складу са горе
наведеним одредбама Закона о привредним друштвима. 

Даље, Одредбом члана 14. став 1. тачка 10) 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 уз пријаву приложен доказ о уплати накнаде за вођење поступка
регистрације. 

Одредбом члана 10. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре
предвиђено је да је подносилац пријаве дужан да поднесе пријаву у року од 15 дана од дана
настанка податка или документа који су предмет регистрације, односно промене регистрованог
податка или документа, ако законом није одређен други рок, док је одредбом члана 3. став 3.
Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне
регистре  („Сл.  гласник РС“,  бр.  119/2013)  прописано да додатна накнада за неблаговремено
поднету регистрациону пријаву промене података о привредном субјекту и брисање привредног
субјекта из регистра, износи 6.000,00 динара. 
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Увидом у поднету документацију утврђено је, да је одлука о промени пословног имена
донета  12.07.2012.  године,  а  да  је  регистрациона  пријава  поднета  18.08.2015.  године,  те  је
неспорно да је поднета пријава неблаговремена. 

С тим у вези,  увидом у поднету документацију утврђено је да није достављен доказ о
уплати додатне накнаде у износу од 6.000,00 динара за неблаговремено поднету регистрациону
пријаву промене сходно одредби члана 3. став 3. Одлуке о накнадама за послове регистрације и
друге  услуге  које  пружа  Агенција  за  привредне  регистре  („Сл.  гласник  РС“,  бр.
119/2013,138/2014,45/2015).. 

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 пословног имена, 

- достави уредну одлуку о промени пословног имена друштва, донету и потписану од
стране регистрованог члана, и са навођењем функције члан, 

-  достави  доказ  о  уплати  додатне  накнаде  у  износу  од  6.000,00  динара  за
неблаговремено поднету регистрациону пријаву промене података о привредном субјекту
сходно одредби члана 3. став 3. Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге
које  пружа  Агенција  за  привредне  регистре  („Сл.  гласник  РС“,  бр.
119/2013,138/2014,45/2015), 

-  плати  половину  од  износа  прописане  накнаде  за  регистрацију  која  је  предмет
пријаве (1.400,00 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. 119/2013, 138/2014 и 45/2015). 

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 5000102883605

БД 72898/2015 

Дана, 25.08.2015. 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 ZA PROMET I USLUGE CENTRO TEHNIKA PLUS DOO BEOGRAD-
VOŽDOVAC, матични број: 20845961, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Александар Јоксимовић 
ЈМБГ:

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE CENTRO TEHNIKA PLUS DOO 
BEOGRAD-VOŽDOVAC 

Регистарски/матични број: 20845961 

и то следећих промена: 

Промена пословног имена: 
Брише се: 

DRUŠTVO  ZA  PROMET  I  USLUGE  CENTRO  TEHNIKA  PLUS  DOO  BEOGRAD-
VOŽDOVAC 

Уписује се: 
DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE TOP NIGHT DOO BEOGRAD 

Промена скраћеног пословног имена: 
Брише се: 

CENTRO TEHNIKA PLUS DOO BEOGRAD 
Уписује се: 

TOP NIGHT DOO 

О б р а з л о ж е њ е 
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Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  21.08.2015.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 72898/2015 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 и 45/2015). 

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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Ha ocaosy onpezfe xnaaa 22. H 23. 3axona o npaspenaaa npytrrr sora (,,Cn. rnacnax PC" 

6p. 36/11, 99/11) qJJaH npynrrsa Anexcaanap JoKCHMOBHh JMEr ,  zraaa 
28.012016. rozrane ,n:oHOCH cneztehy: 

O,L(JIYKY O IIPOMEHH IlOCJIOBHOr HMEHA ,L(PYillTBA 

llmm 1 .  

MEihA CE nocnosao HMe zrpynrraa ,,DRUSTVO ZA PROMET I USLUGE TOP NIGHT 
DOO BEOGRAD" , MaTH11HH 6poj 20845961 

Ho Bo nocnosao HMe ztpynrraa je ,, TRAVEL EVENT POINT DOO BEOGRAD" 

Cxpaheao HOBO nocnosao HMe zrpynrrsa je: ,, TRAVEL EVENT POINT DOO BEOGRAD" 

llrra.H 2. 

Ilocnoaao HMe npynrrsa ce perncrpy]e y cxnany ca 3aKOHOM o perncrpauaja. 
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Ha ocaosy oztpenfie xnana 4. 3ru<oHa o npaapenaav npyurrsuva (,,Cn. rnacnax PC" 6p. 

36/11,  99/11) qJJaH ztpynrrsa naaa 28.01 .2016 .  ronaae ztoaoce cneztehy: 

O ,U JI Y K Y  

O  IlPOMEHH IIPETEiKHE t(EJIA THOCTH WYIIITBA 

llnaH I .  

MElbA CE npereaora ,n:enaTHOCT npyurrea TOP NIGHT D O O ,  MaTHtIHH 6poj )J.pyrnrna 

20845961. 

TaKO na je HO Ba rrpereacna ,n:eJiaTHOCT ztpyurraa 79 . 1 1 .  )J,eJiaTHOCT IIYTHHtIKHX araauaja 

lfuaH 2. 

Ilpereacaa nenaraocr ztpynrraa ce peracrpyje y cxnazty ca 3aKOHOM o peracrpanaja. 

ll.rraH ,n:pynrrna: 

Anexcannap J OKCHMOBHil Jlllllilli' www.K
RIK

.rs



Ha ocnoay o.upeJJ.6e LLJ1aHa 19. 3aKOHa o npHBpeJJ.HHM JJ.pywTBHMa (.,Cn. rnacttHK PC" 6p. 

36/11, 99/11) 'lJlaH npyurraa, Jl8Ha 28.01.2016. fOJ)HHe .O.OHOCC cnenehy: 

O)lJIYKY O nPOMEHH CE)lHWTA )lPYWTBA 

tlnaa I. 

MEl-bA CE cenaurre npyurraa TOP NIGHT 000, M8TH'-IHH 6poj 20645961 . 

Hoeo ce11HWTC JJ.PYWTBa je yn.3Maj JoBHHa 6p 8-10 CTapH rpan.Beorpan. 

4JJ3H 2. 

CeAHWTe npyurraa ce perscrpyje y CKJlaAY ca 33KOHOM O peracrpauaje. 

Hnaa ,llpynrrsa: 

J/611 
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Ha ocnosy OAPeA6e qJlaHa 219. 3aKoHa o npaspenaax APYillTBHMa ("Cn. rnacaax PC", 6p. 
36/2011, 99/2011), qnaH APynITBa TRAVEL EVENT POINT DOO BEOGRAD, ME 20845961, H3 
Beorpana, 3Maj JoBHHa 8-10, AaHa 03.02.2016. rOAHHe, y <l>YHK�HjH cxyrmrraae AOHOCH: 

OAJIYKY 
O PA3PEIIIElbY H HMEHOBAlbY �HPEKTOPA �PYWTBA 

l.JJiaH 1. 

JI/Ill lllllll 
PA3PEIIIABA CE AHpeKTOPAPYlllTBa: Anexcaaaap JoKCHMOBHh JMEf:

l.JJiaH 2. 

HMEHYJE CE AHpeKTOPAPYlllTBa: Cawa M0nosaHOBHh JMEf: 

l.JJiaH 3. 

MaHAaT HMeHOBaHor JJ;HpeKTOpa HHje orpaaasea H nosaise AaHOM ztoaourersa OBe 
OJJ;JiyKe O H>erOBOM HMeHOBaH>y. 

l.JJiaH 4. 

,n0peKTOP sacryna JJ;PYWTBO 6e3 orpaaaxersa osnamhersa. 

l.JJiaH 5. 

,n0peKTop onrosapa sa ypeaao soherse IlOCJIOBHHX KH>Hra APYWTBa. 

,n0peKTOp onrosapa aa TaqHQCT q>HHaHCHjCKHX H3BeWTaja APYWTBa. 

,nHpeKTOp je y o6aBe3H Aa BOAH eBHAeHI:_\Hjy O CBHM AOHeTHM OAJIYKaMa cxynurrnae. 

llJiaH 6. 

Ilpoxeua AHpeKTopa peracrpyje ce y cxnany ca 3aKOHOM. 

caanap JoKCHMOBmi 

�:::::::::::;-;;,·"_r: 
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Регистар привредних субјеката 5000108584568

БД 6488/2016 

Дана, 02.02.2016. 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 ZA PROMET I USLUGE TOP NIGHT DOO BEOGRAD, матични број:
20845961, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Александар Јоксимовић 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE TOP NIGHT DOO BEOGRAD 

Регистарски/матични број: 20845961 

и то следећих промена: 

Промена пословног имена: 
Брише се: 

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE TOP NIGHT DOO BEOGRAD 
Уписује се: 

TRAVEL EVENT POINT DOO BEOGRAD 

Промена скраћеног пословног имена: 
Брише се: 

TOP NIGHT DOO 
Уписује се: 

TRAVEL EVENT POINT DOO BEOGRAD 

Промена седишта привредног друштва: 
Брише се: 

Адреса: Црнотравска 11а , Београд-Вождовац , 11000 Београд , Србија 
Уписује се: 

Адреса: Змај Јовина 8-10 , Београд-Стари Град , 11000 Београд , Србија 

Промена претежне делатности: 
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Брише се: 
9602 - Делатност фризерских и козметичких салона 

Уписује се: 
7911 - Делатност путничких агенција 

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  28.01.2016.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 6488/2016 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 и 45/2015). 

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 5000109246892

БД 12390/2016 

Дана, 22.02.2016. 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  TRAVEL  EVENT  POINT  DOO  BEOGRAD,  матични  број:  20845961,  коју  је
поднео/ла: 

Име и презиме: Александар Јоксимовић 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

TRAVEL EVENT POINT DOO BEOGRAD 

Регистарски/матични број: 20845961 

и то следећих промена: 

Промена законских заступника: 
Физичка лица: 

Брише се: 
 Име и презиме: Александар Јоксимовић 

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

Уписује се: 
 Име и презиме: Саша Миловановић 

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

О б р а з л о ж е њ е 
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Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  18.02.2016.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 12390/2016 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 и 45/2015). 

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 

Страна 2 од 2

www.K
RIK

.rs


	2012.07.12 Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću_redacted.pdf (p.1-6)
	2012-7-19 Osnivanje.pdf (p.7-9)
	2015.08.18 Odluku o promeni pretežne delatnosti_redacted.pdf (p.10)
	2015-8-20 Promena pretežne delatnosti.pdf (p.11-13)
	2015-8-25 Promena imena.pdf (p.14-15)
	2016.01.28 Odluka o promeni poslovnog imena_redacted.pdf (p.16)
	Page 1

	2016.01.28 Odluka o promeni pretežne delatnosti_redacted.pdf (p.17)
	Page 1

	2016.01.28 Odluka o promeni sedišta društva.pdf (p.18)
	2016.02.03 Odluka o promeni i imenovanju direktora_redacted.pdf (p.19)
	Page 1

	2016-2-2 Promena imena sedišta i delatnosti.pdf (p.20-21)
	2016-2-22 promena zastupnika.pdf (p.22-23)

