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Регистар привредних субјеката 5000064636493

БД 129801/2012

Дана, 05.10.2012. 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: Дејан Живановић

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:

CATENA MUNDI DOO Beograd-Savski Venac

са следећим подацима:

Пословно име: CATENA MUNDI DOO Beograd-Savski Venac

Скраћено пословно име: CATENA MUNDI DOO

Регистарски број/Матични број: 20865725

ПИБ (додељен од Пореске управе РС): 107755353

Правна форма: друштво са ограниченом одговорношћу

Седиште: Београд , Вишеградска 6, стан 14, Београд-Савски Венац, 11000 Београд, Србија

Претежна делатност: 5811 - Издавање књига

Време трајања: неограничено
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Основни капитал:
Новчани капитал

Уписан: 2.000,00 RSD
Уплаћен: 2.000,00 RSD

Подаци о члановима:
 Име и презиме: Бошко Обрадовић

ЈМБГ:
Подаци о улогу члана
Новчани улог

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

Удео: 50,00%

 Име и презиме: Бранимир Нешић
ЈМБГ:
Подаци о улогу члана
Новчани улог

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

Удео: 50,00%

Законски (статутарни) заступници:
Физичка лица:
 Име и ир Нешић

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

Директори:
Физичка лица:
 Име и презиме: Бранимир Нешић

ЈМБГ:

Датум оснивачког акта: 03.10.2012 године

Регистрација документа:
Уписује се:

 Оснивачки акт од 03.10.2012 године.

О б р а з л о ж е њ е

Поступајући у складу са одредбом члана 17. став 3. Закона о поступку регистрације у
Агенцији за привредне регистре, подношењем јединственe регистрационe пријавe оснивања
правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника
број БД 129801/2012, дана 03.10.2012. године, подносилац је задржао право приоритета
одлучивања о тој пријави, засновано подношењем пријаве која је решењем Регистратора БД
126611/2012 од 27.09.2012. године одбачена, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана
14. став 1. тачка 6., 7.,  и 8. истог Закона.
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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).

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

www.K
RIK

.rs



www.K
RIK

.rs



www.K
RIK

.rs



www.K
RIK

.rs



www.K
RIK

.rs



www.K
RIK

.rs



www.K
RIK

.rs



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 5000077881989
БД 107889/2013
Дана 10.10.2013. 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 CATENA MUNDI DOO Beograd-Savski Venac , матични/регистарски број 20865725 коју је
поднео:

Име и презиме: Бранимир Нешић
ЈМБГ: 

доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ регистрациона пријава промене података код:

CATENA MUNDI DOO Beograd-Savski Venac

Регистарски/матични број: 20865725

која се односи на регистрацију промене:
- Седиште,

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

Образложење

Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 07.10.2013. године, регистрациону
пријаву промене података број БД 107889/2013 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 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 19. став 3. Закона о привредним друштвима прописано је да одлуку о
промени седишта доноси скупштина, ако оснивачким актом, односно статутом није другачије
одређено.

Увидом у достављену регистрациону пријаву и приложену документацију, утврђено је да
се захтев односи на промену седишта друштва, а да је приложену одлуку о промени седишта
донео директор. Како се из документације о привредном друштву којом располаже Регистар не
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може утврдити да је директор надлежан орган за доношење ове одлуке, то је потребно да
подносилац пријаве достави доказ о томе да је директор надлежан орган за доношење ове
одлуке, у складу са цитираном одредбом члана 19 став 3. Закона о привредним друштвима.

Посебно се напомиње да уколико је доношење ове одлуке у надлежности скупштине,
одредбама чланова 201.-215. Закона о привредним друштвима 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, па би подносилац пријаве требало да достави одлуку о промени седишта друштва,
донету у складу наведеним.

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,

 достави доказ о томе да је директор надлежан за доношење одлуке о промени
седишта друштва или одлуку о промени седишта друштва донету од стране
скупштине,

 плати половину од износа прописане накнаде за регистрацију која је предмет
пријаве (1.250,00 динара),

задржава право приоритета одлучивања засновано подношењем пријаве одбачене
овим решењем.

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. 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 5000078269410
БД 112203/2013

Дана, 21.10.2013. 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 CATENA MUNDI DOO Beograd-Savski Venac, матични број: 20865725, коју је поднео/ла:

Име и презиме: Бранимир Нешић
ЈМБГ: 

доноси

РЕШЕЊЕ

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

CATENA MUNDI DOO Beograd-Savski Venac

Регистарски/матични број: 20865725

и то следећих промена:

Промена пословног имена:
Брише се:

CATENA MUNDI DOO Beograd-Savski Venac
Уписује се:

CATENA MUNDI DOO Beograd-Voždovac

Промена седишта привредног друштва:
Брише се:

Адреса: Вишеградска 6 , стан 14 , Београд-Савски Венац , 11000 Београд , Србија
Уписује се:

Адреса: Војводе Степе 113 , локал 8 , Београд-Вождовац , 11010 Београд , Србија

О б р а з л о ж е њ е

Поступајући у складу са одредбом члана 17. став 3. Закона о поступку регистрације у
Агенцији за привредне регистре, подношењем регистрационе пријаве број БД 112203/2013, дана
17.10.2013. године, подносилац је задржао право приоритета одлучивања о тој пријави,
засновано подношењем пријаве која је решењем регистратора БД 107889/2013 од 10.10.2013
одбачена, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка 6) истог Закона.
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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 5000112886115
БД 42285/2016

Дана, 27.05.2016. 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 CATENA MUNDI DOO Beograd-Voždovac, матични број: 20865725, коју је
поднео/ла:

Име и презиме: Дејан Живановић

доноси

РЕШЕЊЕ

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

CATENA MUNDI DOO Beograd-Voždovac

Регистарски/матични број: 20865725

и то следећих промена:

Промена чланова:
Брише се:

 Име и презиме: Бошко Обрадовић
ЈМБГ
Новчани улог

Уписан: 1.000,00 RSD
Уплаћен: 1.000,00 RSD, на дан 05.10.2012

Удео: 50,00%

Промена улога чланова:
 Име и презиме: Бранимир Нешић

ЈМБГ:
Брише се:
Новчани улог

Уписан: 1.000,00 RSD
Уплаћен: 1.000,00 RSD, на дан 05.10.2012

Уписује се:
Новчани улог

Уписан: 2.000,00 RSD
Уплаћен: 2.000,00 RSD, на дан 05.10.2012
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Промена удела чланова:
 Име и презиме: Бранимир Нешић

ЈМБГ:
Брише

Удео 50,00%
Уписује се:

Удео 100,00%

О б р а з л о ж е њ е

Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 24.05.2016. године регистрациону
пријаву промене података број БД 42285/2016 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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