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Регистар привредних субјеката 5000077668290

БД 106020/2013 

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  PRIVREDNO  DRUŠTVO  ZA KONSALTING  I  INŽENJERING  VAUD  COMPANY  DOO
BEOGRAD (ČUKARICA), матични број: 20658924, коју је поднео: 

Име и презиме: Вања Удовичић 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA KONSALTING I INŽENJERING VAUD COMPANY DOO
BEOGRAD (ČUKARICA) 

Регистарски/матични број: 20658924 

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  100% удела  у  привредном  друштву  VAUD  COMPANY 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 106020/2013 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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Регистар привредних субјеката 5000091342701

БД 83956/2014 

Дана, 07.10.2014. 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  PRIVREDNO  DRUŠTVO  ZA KONSALTING  I  INŽENJERING  VAUD  COMPANY  DOO
BEOGRAD (ČUKARICA), матични број: 20658924, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Miloš Knežević 
Број пасоша и земља издавања: Crna Gora 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA KONSALTING I INŽENJERING VAUD COMPANY DOO
BEOGRAD (ČUKARICA) 

Регистарски/матични број: 20658924 

и то следећих промена: 

Промена законских заступника: 
Физичка лица: 

Брише се: 
 Име и презиме: Вања Удовичић 

ЈМБГ: 
Функција у привредном субјекту: Директор 

Уписује се: 
 Име и презиме: Miloš Knežević 

Број пасоша и земља издавања: Crna Gora 
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  06.10.2014.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 83956/2014 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. 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 5000099362978

Бр.БД 41886/2015 
Веза: БД 83956/2014 

Дана, 15.05.2015. године 
Београд 

Регистратор  Регистар  привредних  субјеката  који  води  Агенција  за  привредне  регистре,  на
основу члана 23. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени
гласник РС“, бр. 99/2011,83/2014), поступајући по захтеву, који је поднео/ла: 

Име и презиме: Милош Кнежевић 

доноси 

З А К Љ У Ч А К 

Исправља  се  грешка  нaчињена  приликом  доношења  решења  број БД  83956/2014 од
07.10.2014. године, тако да уместо: 

Законских заступника: 
Физичка лица: 

 Име и презиме: Miloš Knežević 
Број пасоша и земља издавања:  Crna Gora 
Функција у привредном субјекту: Директор 
Начин заступања: самостално 

треба да стоји: 
 Име и презиме: Miloš Knežević 

Број пасоша и земља издавања: Crna Gora 
Функција у привредном субјекту: Директор 
Начин заступања: самостално 

О б р а з л о ж е њ е 

Проверавајући правилност уноса података у Регистар привредних субјеката код: 

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA KONSALTING I INŽENJERING VAUD COMPANY DOO
BEOGRAD (ČUKARICA) 

Регистарски/матични број: 20658924, 

одлучујући о захтеву за исправку, у складу са овлашћењем прописаним одредбом члана 23. став
1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Регистратор је утврдио да
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је приликом регистрације начињења грешка,  па се овим закључком врши исправка грешке у
решењу БД 83956/2014 од 07.10.2014. године, као и у Регистру привредних субјеката. 

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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