
www.K
RIK

.rs



www.K
RIK

.rs



www.K
RIK

.rs



www.K
RIK

.rs



www.K
RIK

.rs



www.K
RIK

.rs



Страна 1 од 1

Регистар привредних субјеката 5000080643543

БД 131983/2013
Дана, 13.12.2013. 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 HEMOFARM AКCIONARSKO DRUŠTVO FARMACEUTSKO-HEMIJSKA INDUSTRIJA
VRŠAC, матични број: 08010536, коју је поднео:

Име и презиме: Стеван Вукмиров
ЈМБГ:

доноси

РЕШЕЊЕ

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

HEMOFARM AКCIONARSKO DRUŠTVO FARMACEUTSKO-HEMIJSKA INDUSTRIJA
VRŠAC

Регистарски/матични број: 08010536

и то следећих промена:

Промена осталих заступника:
Физичка лица:

Уписује се:
 Име и презиме: Александар Поповић

ЈМБГ:
Начин заступања: заједнички
Ограничење овлашћења за заступање супотписом:

 у правним пословима и другим правним радњама у правном промету чија
вредност не прелази 250.000,00 евра, заступник заступа Друштво уз супотпис са
било коjим другим заступником;

 у правним пословима и другим правним радњама у правном промету чија
вредност прелази 250.000,00 евра, заступник заступа Друштво уз супотпис са
једним од следећих заступника: Генералним директором, Пејовић Соњом,
Милутиновић Душаном или Остојић Сашом.
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О б р а з л о ж е њ е

Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 11.12.2013. године регистрациону
пријаву промене података број БД 131983/2013 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 5000103840713

БД 80229/2015

Дана, 22.09.2015. 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 HEMOFARM AКCIONARSKO DRUŠTVO FARMACEUTSKO-HEMIJSKA
INDUSTRIJA VRŠAC, матични број: 08010536, коју је поднео/ла:

Име и презиме: Стеван Вукмиров
ЈМБГ:

доноси

РЕШЕЊЕ

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

HEMOFARM AКCIONARSKO DRUŠTVO FARMACEUTSKO-HEMIJSKA INDUSTRIJA
VRŠAC

Регистарски/матични број: 08010536

и то следећих промена:

Промена података о регистрованим огранцима:
За огранак:

 HEMOFARM AD - POSLOVNI CENTAR BEOGRAD
Седиште: Проте Матеје 70 , Београд (град) , Србија
Промена заступника
Физичка лица

Брише се:
Име и презиме: Александар Поповић
ЈМБГ: 
Начин заступања: самостално
Име и презиме: Саша Остојић
ЈМБГ
Начин заступања: самостално

Уписује се:
Име и презиме: Ronald Seeliger
Број пасоша и земља издавања: 
Начин заступања: самостално
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Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 18.09.2015. године регистрациону
пријаву промене података број БД 80229/2015 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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Регистар привредних субјеката 5000109362783
БД 13355/2016

Дана, 24.02.2016. 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 HEMOFARM AКCIONARSKO DRUŠTVO FARMACEUTSKO-HEMIJSKA
INDUSTRIJA VRŠAC, матични број: 08010536, коју је поднео/ла:

Име и Вукмиров
ЈМБГ:

доноси

РЕШЕЊЕ

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

HEMOFARM AКCIONARSKO DRUŠTVO FARMACEUTSKO-HEMIJSKA INDUSTRIJA
VRŠAC

Регистарски/матични број: 08010536

и то следећих промена:

Промена осталих заступника:
Физичка лица:

Брише се:
 Име и презиме: Александар Поповић

ЈМБГ:
Начин заступања: заједнички
Ограничење овлашћења за заступање супотписом:

- - у правним пословима и другим правним радњама у правном промету чија вредност
не прелази 250.000,00 евра, заступник заступа Друштво уз супотпис са било коjим
другим заступником; - у правним пословима и другим правним радњама у правном
промету чија вредност прелази 250.000,00 евра, заступник заступа Друштво уз супотпис
са једним од следећих заступника: Генералним директором, Пејовић Соњом,
Милутиновић Душаном или Остојић Сашом.
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Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 19.02.2016. године регистрациону
пријаву промене података број БД 13355/2016 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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