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Регистар привредних субјеката 5000060362358

БД 78596/2012 

Дана, 13.06.2012. 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  DRUŠTVO  ZA  PROIZVODNJU,  IZDAVAČKU  DELATNOST,  TRGOVINU  I  USLUGE
VELIKA SRBIJA DOO, BEOGRAD (ZEMUN), матични број: 17329073, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Борис Алексић 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, IZDAVAČKU DELATNOST, TRGOVINU I USLUGE VELIKA
SRBIJA DOO, BEOGRAD (ZEMUN) 

Регистарски/матични број: 17329073 

и то следећих промена: 

Промена законских заступника: 
Физичка лица: 

Брише се: 
 Име и презиме: Борис Алексић 

ЈМБГ: 
Функција у привредном субјекту: Директор 

Регистрација документа: 
Уписује се: 

 Оставка од 28.05.2012 године. 

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  11.06.2012.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 78596/2012 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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Регистар привредних субјеката 5000069944487

БД 18561/2013 

Дана, 27.02.2013. 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  DRUŠTVO  ZA  PROIZVODNJU,  IZDAVAČKU  DELATNOST,  TRGOVINU  I  USLUGE
VELIKA SRBIJA DOO, BEOGRAD (ZEMUN), матични број: 17329073, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Вјерица Радета 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, IZDAVAČKU DELATNOST, TRGOVINU I USLUGE VELIKA
SRBIJA DOO, BEOGRAD (ZEMUN) 

Регистарски/матични број: 17329073 

и то следећих промена: 

Промена законских заступника: 
Физичка лица: 

Уписује се: 
 Име и презиме: Вјерица Радета 

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

Промена директора: 
Директори - физичка лица: 
Уписује се: 

 Име и презиме: Вјерица Радета 
ЈМБГ: 

О б р а з л о ж е њ е 
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Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  22.02.2013.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 18561/2013 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. 

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 5000075471724

БД 82232/2013 

Дана, 23.07.2013. 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  DRUŠTVO  ZA  PROIZVODNJU,  IZDAVAČKU  DELATNOST,  TRGOVINU  I  USLUGE
VELIKA SRBIJA DOO, BEOGRAD (ZEMUN), матични број: 17329073, коју је поднео: 

Име и презиме: Томислав Николић 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, IZDAVAČKU DELATNOST, TRGOVINU I USLUGE VELIKA
SRBIJA DOO, BEOGRAD (ZEMUN) 

Регистарски/матични број: 17329073 

и то следећих промена: 

Промена чланова: 
Брише се: 

 Име и презиме: Томислав Николић 
ЈМБГ: 
Новчани улог 

Уписан: у вредности од 584,86 EUR, у противвредности од 6.863,33 RSD 
Уплаћен: у вредности од 584,86 EUR, у противвредности од 6.863,33 RSD, на дан 
19.10.2000 

Удео: 5,00% 

Уписује се: 
 Име и презиме: Милан Терзић 

ЈМБГ: 
Новчани улог 

Уписан: у вредности од 584,86 EUR, у противвредности од 6.863,33 RSD 
Уплаћен: у вредности од 584,86 EUR, у противвредности од 6.863,33 RSD, на дан 
19.10.2000 

Удео: 5,00% 
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О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  23.07.2013.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 82232/2013 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. 

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 5000114363119

БД 53977/2016 

Дана, 05.07.2016. 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  PROIZVODNJU,  IZDAVAČKU  DELATNOST,  TRGOVINU  I
USLUGE  VELIKA  SRBIJA  DOO,  BEOGRAD  (ZEMUN),  матични  број:  17329073,  коју  је
поднео/ла: 

Име и презиме: Мирослав Игњатовић 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, IZDAVAČKU DELATNOST, TRGOVINU I USLUGE 
VELIKA SRBIJA DOO, BEOGRAD (ZEMUN) 

Регистарски/матични број: 17329073 

и то следећих промена: 

Промена законских заступника: 
Физичка лица: 

Брише се: 
 Име и презиме: Вјерица Радета 

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

Уписује се: 
 Име и презиме: Мирослав Игњатовић 

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

Регистрација документа: 
Уписује се: 

 Оставка од 22.06.2016 године. 
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О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  30.06.2016.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 53977/2016 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 5000115119166

Бр.БД 60676/2016 
Веза: БД 53977/2016 

Дана, 26.07.2016. 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: Мирољуб Игњатовић 

доноси 

З А К Љ У Ч А К 

Исправља  се  грешка  нaчињена  приликом  доношења  решења  број БД  53977/2016 од
05.07.2016. године, тако да уместо: 

Личних података регистрованих лица: 
уместо: 

Име и презиме: Мирослав Игњатовић 
ЈМБГ: 

треба да стоји: 
Име и презиме: Мирољуб Игњатовић 
ЈМБГ:

Функција: законски заступник физичко лице 

О б р а з л о ж е њ е 

Проверавајући правилност уноса података у Регистар привредних субјеката код: 

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, IZDAVAČKU DELATNOST, TRGOVINU I USLUGE
VELIKA SRBIJA DOO, BEOGRAD (ZEMUN) 

Регистарски/матични број: 17329073, 
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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
је приликом регистрације начињења грешка,  па се овим закључком врши исправка грешке у
решењу БД 53977/2016 од 05.07.2016. 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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Регистар привредних субјеката 5000115134046

БД 60835/2016 

Дана, 27.07.2016. 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  PROIZVODNJU,  IZDAVAČKU  DELATNOST,  TRGOVINU  I
USLUGE  VELIKA  SRBIJA  DOO,  BEOGRAD  (ZEMUN),  матични  број:  17329073,  коју  је
поднео/ла: 

Име и презиме: Мирољуб Игњатовић 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, IZDAVAČKU DELATNOST, TRGOVINU I USLUGE VELIKA
SRBIJA DOO, BEOGRAD (ZEMUN) 

Регистарски/матични број: 17329073 

и то следећих промена: 

Промена забележби: 
Уписује се: 

Уписује  се  у  Регистар  приврених  субјеката  Уговор  о  преносу  права  управљања  од
28.6.2016. године, којом члан друштва Војислав Шешељ из Земуна, улица Милице Ракић ,
преноси  право управљања у Друштву  за  производњу,  издавачку  делатност,  трговину  и
услуге Велика Србија ДОО, Београд (Земун) улица Војвођанских бригада 133, матични
број  17329073,  пиб  102238131,  на  Мирољуба  Игњатовића  из  Београда  улица  Николе
Доксата  ,  ЈМБГ .  Функцију  управљања Мирољуб Игњатовић вршиће у своје име,  а  за
рачун члана друштва до престанка јавне функције члана друштва. 

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  25.07.2016.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 60835/2016 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. 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 5000115115021

БД 60838/2016 

Дана, 27.07.2016. 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  PROIZVODNJU,  IZDAVAČKU  DELATNOST,  TRGOVINU  I
USLUGE  VELIKA  SRBIJA  DOO,  BEOGRAD  (ZEMUN),  матични  број:  17329073,  коју  је
поднео/ла: 

Име и презиме: Мирољуб Игњатовић 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, IZDAVAČKU DELATNOST, TRGOVINU I USLUGE VELIKA
SRBIJA DOO, BEOGRAD (ZEMUN) 

Регистарски/матични број: 17329073 

и то следећих промена: 

Промена забележби: 
Уписује се: 

Уписује  се  у  Регистар  приврених  субјеката  Уговор  о  преносу  права  управљања  од
28.6.2016. године,  којом члан друштва Љиљана Михајловић из Земуна, улица Капетана
Радича Петровића , јмбг , преноси право управљања у Друштву за производњу, издавачку
делатност,  трговину и услуге Велика Србија ДОО, Београд (Земун) улица Војвођанских
бригада  133,  матични  број  17329073,  пиб  102238131,  на  Мирољуба  Игњатовића  из
Београда  улица  Николе  Доксата  ,  ЈМБГ  .  Функцију  управљања  Мирољуб  Игњатовић
вршиће у своје име, а за рачун члана друштва до престанка јавне функције члана друштва.

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  25.07.2016.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 60838/2016 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. 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 5000115156802

БД 60831/2016 

Дана, 27.07.2016. 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  PROIZVODNJU,  IZDAVAČKU  DELATNOST,  TRGOVINU  I
USLUGE  VELIKA  SRBIJA  DOO,  BEOGRAD  (ZEMUN),  матични  број:  17329073,  коју  је
поднео/ла: 

Име и презиме: Мирољуб Игњатовић 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, IZDAVAČKU DELATNOST, TRGOVINU I USLUGE VELIKA
SRBIJA DOO, BEOGRAD (ZEMUN) 

Регистарски/матични број: 17329073 

и то следећих промена: 

Промена забележби: 
Уписује се: 

Уписује  се  у  Регистар  привредних  субјеката  Уговор  у  преносу  права  управљања  од
28.06.2016. године, којом члан друштва Милорад Мирчић из Новог Сада ул Бранимира
Ћосића  ,  ЈМБГ  ,  преноси  право  управљања  у  DRUŠTVO  ZA  PROIZVODNJU,
IZDAVAČKU DELATNOST, TRGOVINU I  USLUGE VELIKA SRBIJA DOO, BEOGRAD
(ZEMUN),  ул.  Војвођанских  бригада  133,  матични  број  17329073,  ПИБ  102238131,
регистровано  код  АПР  у  Београду  8.10.2000.  године,  на  Мирољуба  Игњатовића  из
Београда ул. Николе Доксата , ЈМБГ , нр. лк.  ПС Земун. Функцију управљања Мирољуб
Игњатовић вршиће у своје име, а за рачун члана друштва до престанка јавне функције
члана друштва. 

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  25.07.2016.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 60831/2016 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. 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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