Регистар задужбина и фондација
БЗФ 332/2016
Дана 29.07.2016. године
Београд

5000115232513

.rs

Регистратор Регистрa задужбина и фондација који води Агенција за привредне регистре,
на основу члана 24. Закона о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС“ бр. 88/10), и
члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени
гласник РС“, број 99/2011, 83/2014), одлучујући о јединственој регистрационој пријави
оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских
обвезника: Хуманитарна фондација Нови Београд-Александар Шапић, коју је поднео/ла:
Име и презиме: Љиљана Кузмановић Вујаковић

IK

доноси:

РЕШЕЊЕ

.K

R

Усваја се јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и
регистрације у јединствени регистар пореских обвезника и региструје се у Регистар задужбина
и фондација, фондација:
Назив: Хуманитарна фондација Нови Београд-Александар Шапић

, Београд-Нови Београд, Србија

w

Седиште и адреса:

w

Облик организовања: Фондација

Матични број: 28829639

w

ПИБ: 109638134

Датум доношења статута: 25.07.2016
Делатност: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења
Циљеви:
 Промовисање заштита и унапређење хуманитарниих активности
 Промовисање заштита и унапређење социјалне и здавствене заштите
 Промовисање заштита и унапређење положаја особа са инвалидитетом
 Промовисање заштита и унапређење бриге о деци и младима
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Подаци о оснивачима:
Име и презиме: Александар Шапић
ЈМБГ:
Београд-Нови Београд, Србија
Подаци о управитељу:
Име и презиме: Љиљана Кузмановић Вујаковић
ЈМБГ:
Београд-Чукарица, Србија
Подаци о председнику управног одбора:

.rs

Име и презиме: Марко Стефановић
ЈМБГ:
Подаци о члановима Управног одбора:

IK

Име и презиме: Ненад Милановић
ЈМБГ:

R

Име и презиме: Татјана Китановић
ЈМБГ:

.K

Предвиђено време на које се оснива: Неограничено

w

w

Привредна делатност коју непосредно обавља као споредну делатност: 9002 - Друге
уметничке делатности у оквиру извођачке уметности

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

w

Подносилац јединствене регистрационе пријаве број БЗФ 332/2016, поднео је дана
28.07.2016. године, регистрациону пријаву за регистрацију:
Хуманитарна фондација Нови Београд-Александар Шапић

у Регистар задужбина и фондација и документацију заведену у потврди о поднетој
регистрационој пријави број БЗФ 332/2016.

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 и у складу са одредбом члана 16. Закона о поступку
регистрације у Агенцији за привредне регистре је донео одлуку као у диспозитиву.

Поука о правном средству:
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Против овог решења подносилац пријаве може изјавити жалбу министру надлежном за
послове културе, у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања решења на интернет страни
Агенције за привредне регистре. Жалба се предаје преко Агенције за привредне регистре.

РЕГИСТРАТОР

w

w

w

.K

R

IK

.rs

________________
Нивес Чулић
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Регистар задужбина и фондација
БЗФ 372/2016
Дана 16.09.2016. године
Београд

5000116761890

Име и презиме: Љиљана Кузмановић Вујаковић
доноси:

IK

РЕШЕЊЕ

.rs

Регистратор Регистрa задужбина и фондација који води Агенција за привредне регистре,
на основу члана 24. Закона о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС“ бр. 88/10), и
члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени
гласник РС“, број 99 /2011, 83/2014), одлучујући о регистрационој пријави Хуманитарна
фондација Нови Београд-Александар Шапић, за регистрацију промене података у Регистар
задужбина и фондација, коју је поднео/ла:

R

Усваја се регистрациона пријава и региструје се у Регистар задужбина и фондација
промена података о:
Хуманитарна фондација Нови Београд-Александар Шапић

.K

матични број: 28829639



Зaбелешка:

w

Уписује се у Регистар:

w

и то следећих промена:

w

Уписује се у Регистар задужбина и фондација забелешка Уговора о статусној промени спајања
уз припајање, закљученог између Хуманитарне фондације Нови Београд - Александар Шапић
из Новог Београда, ул.
, матични број: 28829639, као фондације припојиоца и
"Хуманитарне фондације Нови Београд" из Новог Београда, ул. Милутина Миланковића бр. 120
д, матични број: 17852833, као фондације припојеника, овереног у Градској општини Нови
Београд под бројем 112691 од 13.09.2016. године, на основу које се "Хуманитарна фондација
Нови Београд" припаја Хуманитарној фондацији Нови Београд-Александар Шапић. На основу
ове статусне промене припојеник, "Хуманитарна фондација Нови Београд" из Новог Београда,
матични број: 17852833, ПИБ: 108409431 се брише из надлежног регистра.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Подносилац регистрационе пријаве број БЗФ 372/2016, поднео је дана 15.09.2016. године,
регистрациону пријаву за регистрацију промене података о:
Хуманитарна фондација Нови Београд-Александар Шапић
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у Регистар задужбина и фондација и документацију заведену у потврди о поднетој
регистрационој пријави број БЗФ 372/2016.

Проверавајући испуњеност услова прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку
регистрације у Агенцији за привредне регистре, регистратор је утврдио да су испуњени услови
за регистрацију, и у складу са одредбом члана 16. истог закона је донео одлуку као у
диспозитиву.
Поука о правном средству:
Против овог решења подносилац пријаве може изјавити жалбу министру надлежном за
послове културе, у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања решења на интернет страни
Агенције за привредне регистре. Жалба се предаје преко Агенције за привредне регистре.

w

w

w

.K

R

IK

.rs

РЕГИСТРАТОР
__________________
Нивес Чулић
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Регистар задужбина и фондација
БЗФ 391/2016
Дана 05.10.2016. године
Београд

5000117312985

Име и презиме: Љиљана Кузмановић Вујаковић
доноси:

IK

РЕШЕЊЕ

.rs

Регистратор Регистрa задужбина и фондација који води Агенција за привредне регистре,
на основу члана 24. Закона о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС“ бр. 88/10), и
члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени
гласник РС“, број 99 /2011, 83/2014), одлучујући о регистрационој пријави Хуманитарна
фондација Нови Београд-Александар Шапић, за регистрацију промене података у Регистар
задужбина и фондација, коју је поднео/ла:

R

Усваја се регистрациона пријава и региструје се у Регистар задужбина и фондација
промена података о:
Хуманитарна фондација Нови Београд-Александар Шапић

.K

матични број: 28829639



w

и то следећих промена:
Назив:

w

w

Брише се из Регистра:
Хуманитарна фондација Нови Београд-Александар Шапић
Уписује се у Регистар:
ХУМАНИТАРНА ФОНДАЦИЈА "БУДИ ХУМАН - АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ"


Седиште и адреса:

Брише се из Регистра:
Седиште:

, Београд-Нови Београд, Србија

Уписује се у Регистар:
Седиште: Милутина Миланковића 120д, Београд-Нови Београд, Србија


Датум последње измене и допуне Статута:

Уписује се у Регистар:
30.09.2016
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Подносилац регистрационе пријаве број БЗФ 391/2016, поднео је дана 03.10.2016. године,
регистрациону пријаву за регистрацију промене података о:
Хуманитарна фондација Нови Београд-Александар Шапић
у Регистар задужбина и фондација и документацију заведену у потврди о поднетој
регистрационој пријави број БЗФ 391/2016.

Проверавајући испуњеност услова прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку
регистрације у Агенцији за привредне регистре, регистратор је утврдио да су испуњени услови
за регистрацију, и у складу са одредбом члана 16. истог закона је донео одлуку као у
диспозитиву.

РЕГИСТРАТОР
__________________
Нивес Чулић

w

w

w

.K

R

IK

.rs

Поука о правном средству:
Против овог решења подносилац пријаве може изјавити жалбу министру надлежном за
послове културе, у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања решења на интернет страни
Агенције за привредне регистре. Жалба се предаје преко Агенције за привредне регистре.
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Регистар задужбина и фондација
БЗФ 391/2016
Дана 05.10.2016. године
Београд

5000117312985

Регистратор Регистрa задужбина и фондација који води Агенција за привредне регистре,
на основу члана 24. Закона о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС“ бр. 88/10), и
члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени
гласник РС“, број 99 /2011, 83/2014), одлучујући о регистрационој пријави Хуманитарна
фондација Нови Београд-Александар Шапић, за регистрацију промене података у Регистар
задужбина и фондација, коју је поднео/ла:
Име и презиме: Љиљана Кузмановић Вујаковић
доноси:
РЕШЕЊЕ
Усваја се регистрациона пријава и региструје се у Регистар задужбина и фондација
промена података о:
Хуманитарна фондација Нови Београд-Александар Шапић
матични број: 28829639
и то следећих промена:


Назив:

Брише се из Регистра:
Хуманитарна фондација Нови Београд-Александар Шапић
Уписује се у Регистар:
ХУМАНИТАРНА ФОНДАЦИЈА "БУДИ ХУМАН - АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ"


Седиште и адреса:

Брише се из Регистра:
Седиште:

, Београд-Нови Београд, Србија

Уписује се у Регистар:
Седиште: Милутина Миланковића 120д, Београд-Нови Београд, Србија


Датум последње измене и допуне Статута:

Уписује се у Регистар:
30.09.2016
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Подносилац регистрационе пријаве број БЗФ 391/2016, поднео је дана 03.10.2016. године,
регистрациону пријаву за регистрацију промене података о:
Хуманитарна фондација Нови Београд-Александар Шапић
у Регистар задужбина и фондација и документацију заведену у потврди о поднетој
регистрационој пријави број БЗФ 391/2016.

Проверавајући испуњеност услова прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку
регистрације у Агенцији за привредне регистре, регистратор је утврдио да су испуњени услови
за регистрацију, и у складу са одредбом члана 16. истог закона је донео одлуку као у
диспозитиву.
Поука о правном средству:
Против овог решења подносилац пријаве може изјавити жалбу министру надлежном за
послове културе, у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања решења на интернет страни
Агенције за привредне регистре. Жалба се предаје преко Агенције за привредне регистре.

РЕГИСТРАТОР
__________________
Нивес Чулић
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Регистар задужбина и фондација
БЗФ 417/2016
Дана 31.10.2016. године
Београд

5000118287053

Име и презиме: Љиљана Кузмановић Вујаковић
доноси:

IK

РЕШЕЊЕ

.rs

Регистратор Регистрa задужбина и фондација који води Агенција за привредне регистре,
на основу члана 24. Закона о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС“ бр. 88/10), и
члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени
гласник РС“, број 99 /2011, 83/2014), одлучујући о регистрационој пријави ХУМАНИТАРНА
ФОНДАЦИЈА "БУДИ ХУМАН - АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ", за регистрацију промене података
у Регистар задужбина и фондација, коју је поднео/ла:

R

Усваја се регистрациона пријава и региструје се у Регистар задужбина и фондација
промена података о:
ХУМАНИТАРНА ФОНДАЦИЈА "БУДИ ХУМАН - АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ"

.K

матични број: 28829639



w

и то следећих промена:

Промена председника управног одбора:

w

w

Брише се:
Име и презиме: Марко Стефановић
ЈМБГ:
Уписује се:
Име и презиме: Татјана Вотјеховски-Стеванов
ЈМБГ:


Промена чланова управног одбора:

Брише се:
Име и презиме: Ненад Милановић
ЈМБГ:
Име и презиме: Татјана Китановић
ЈМБГ:
Уписује се:
Име и презиме: Марко Стефановић
ЈМБГ:
Име и презиме: Марија Лековић
ЈМБГ:
Страна 1 од 2

Име и презиме: Роберт Чобан
ЈМБГ:
Име и презиме: Саша Јакшић
ЈМБГ:
Име и презиме: Вук Вучуревић
ЈМБГ:
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Подносилац регистрационе пријаве број БЗФ 417/2016, поднео је дана 31.10.2016. године,
регистрациону пријаву за регистрацију промене података о:
ХУМАНИТАРНА ФОНДАЦИЈА "БУДИ ХУМАН - АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ"

.rs

у Регистар задужбина и фондација и документацију заведену у потврди о поднетој
регистрационој пријави број БЗФ 417/2016.

IK

Проверавајући испуњеност услова прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку
регистрације у Агенцији за привредне регистре, регистратор је утврдио да су испуњени услови
за регистрацију, и у складу са одредбом члана 16. истог закона је донео одлуку као у
диспозитиву.

РЕГИСТРАТОР
__________________
Нивес Чулић

w

w

w

.K

R

Поука о правном средству:
Против овог решења подносилац пријаве може изјавити жалбу министру надлежном за
послове културе, у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања решења на интернет страни
Агенције за привредне регистре. Жалба се предаје преко Агенције за привредне регистре.
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Регистар задужбина и фондација
БЗФ 126/2017
Дана 25.04.2017. године
Београд

5000125055546

Име и презиме: Љиљана Кузмановић Вујаковић
доноси:

IK

РЕШЕЊЕ

.rs

Регистратор Регистрa задужбина и фондација који води Агенција за привредне регистре,
на основу члана 24. Закона о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС“ бр. 88/10), и
члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени
гласник РС“, број 99 /2011, 83/2014), одлучујући о регистрационој пријави ХУМАНИТАРНА
ФОНДАЦИЈА "БУДИ ХУМАН - АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ", за регистрацију промене података
у Регистар задужбина и фондација, коју је поднео/ла:

R

Усваја се регистрациона пријава и региструје се у Регистар задужбина и фондација
промена података о:
ХУМАНИТАРНА ФОНДАЦИЈА "БУДИ ХУМАН - АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ"
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матични број: 28829639



w

и то следећих промена:

Промена чланова управног одбора:

w

w

Брише се:
Име и презиме: Вук Вучуревић
ЈМБГ:

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Подносилац регистрационе пријаве број БЗФ 126/2017, поднео је дана 21.04.2017. године,
регистрациону пријаву за регистрацију промене података о:
ХУМАНИТАРНА ФОНДАЦИЈА "БУДИ ХУМАН - АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ"
у Регистар задужбина и фондација и документацију заведену у потврди о поднетој
регистрационој пријави број БЗФ 126/2017.

Страна 1 од 2

Проверавајући испуњеност услова прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку
регистрације у Агенцији за привредне регистре, регистратор је утврдио да су испуњени услови
за регистрацију, и у складу са одредбом члана 16. истог закона је донео одлуку као у
диспозитиву.
Поука о правном средству:
Против овог решења подносилац пријаве може изјавити жалбу министру надлежном за
послове културе, у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања решења на интернет страни
Агенције за привредне регистре. Жалба се предаје преко Агенције за привредне регистре.
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РЕГИСТРАТОР
__________________
Нивес Чулић
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