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Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта  5000095959103 

БС 454/2015  

Дана 13.02.2015. године  

Београд  

 

Регистратор Регистра удружења, друштава и савеза у области спорта који води Агенција 

за привредне регистре, на основу члана 63. став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС“ бр. 

24/2011), и члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре 

(„Службени гласник РС“, број 99/2011), одлучујући о јединственој регистрационој пријави 

оснивања правних лица и других субјеката Ватерполо клуб Нови Београд 011 и регистрације 

у јединствени регистар пореских обвезника, коју је поднео/ла:  

 

Име и презиме: Александар Шапић  

 

доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

Усваја се јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и 

регистрације у јединствени регистар пореских обвезника и региструје се у Регистар удружења, 

друштава и савеза у области спорта:  

 

Назив: Ватерполо клуб Нови Београд 011  

 

Облик организовања: Спортско удружење  

 

Скраћени назив: ВК НБГ 011  

 

Седиште и адреса:     , Београд-Нови Београд, Србија  

 

Матични број: 28810555  

 

ПИБ: 108861346  

 

Датум доношења Статута: 30.01.2015  

 

Делатност: 9312 - Делатност спортских клубова  

 

Грана/гране спорта:  

 Ватерполо 

 

Подаци о заступнику:  

 

Име и презиме: Александар Шапић  

ЈМБГ:  

Адреса:     , Београд-Нови Београд, Србија  
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Предвиђено време за које се оснива: Неограничено  

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

 

Подносилац јединствене регистрационе пријаве број БС 454/2015, поднео је дана 

09.02.2015. године, регистрациону пријаву за регистрацију:  

Ватерполо клуб Нови Београд 011 

у Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта и документацију заведену у 

потврди о поднетој регистрационој пријави број БС 454/2015.  

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 услови прописани одредбом члана 26. Закона о пореском 

поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“, број 80/2002...2/2012), и у складу са 

одредбом члана 16. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре је донео 

одлуку као у диспозитиву.  

 

Висина накнаде за регистрацију оснивања у Регистар удружења, друштава и савеза у 

области спорта, у износу од 4.900,00 динара одређена је ускладу са Одлуком о накнадама за 

послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл.гласник 

РС“ број 5/2012).  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  

Против овог решења подносилац пријаве може  

изјавити жалбу министру надлежном за послове  

омладине и спорта, 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 удружења, друштава и савеза у области спорта  5000097454019 

 

БС 1075/2015  

Дана 27.03.2015. године  

Београд  

 

Регистратор Регистрa удружења, друштава и савеза у области спорта који води Агенција 

за привредне регистре, на основу члана 63. став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС“ бр. 

24/2011), 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 

Ватерполо клуб Нови Београд 011, за регистрацију промене података у Регистар удружења, 

друштава и савеза у области спорта , коју је поднео/ла:  

Име и презиме: Александар Шапић 

 

доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

Усваја се регистрациона пријава и региструје се у Регистар удружења, друштава и савеза у 

области спорта, промена података о:  

 

Назив: Ватерполо клуб Нови Београд 011  

 

матични број: 28810555 

 

и то следећих промена:  

 

 Заступници:  

 

Уписује се у Регистар:  

1.  

Име и презиме: Мирјан Нешовић  

ЈМБГ:  

Адреса:    , Београд-Палилула, Србија  

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

 

Подносилац регистрационе пријаве број БС 1075/2015, поднео је дана 20.03.2015. године, 

регистрациону пријаву за регистрацију промене података о:  

Ватерполо клуб Нови Београд 011 

 

у Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта и документацију заведену у 

потврди о поднетој регистрационој пријави број БС 1075/2015.  
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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.  

 

Висина накнаде за регистрацију промене података у Регистар удружења, друштава и 

савеза у области спорта, у износу од 2.800,00 динара, одређена је у складу са Одлуком о 

накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре 

(„Сл.гласник РС“ број 5/2012).  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  

Против овог решења подносилац пријаве може  

изјавити жалбу министру надлежном за послове  

омладине и спорта, 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 удружења, друштава и савеза у области спорта  5000103454149 

 

БС 3161/2015  

Дана 08.09.2015. године  

Београд  

 

Регистратор Регистрa удружења, друштава и савеза у области спорта који води Агенција 

за привредне регистре, на основу члана 63. став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС“ бр. 

24/2011), и члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре 

(„Службени гласник РС“, број 99/2011), одлучујући о регистрационој пријави Ватерполо клуб 

Нови Београд 011, за регистрацију промене података у Регистар удружења, друштава и савеза 

у области спорта , коју је поднео:  

Име и презиме: Мирјан Нешовић 

 

доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ регистрациона пријава:  

 

Ватерполо клуб Нови Београд 011  

Матични број: 28810555,  

 

за регистацију промене података у Регистар удружења, друштава и савеза у области 

спорта, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка 5), 6), 10) Закона о 

поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.  

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

 

Подносилац регистрационе пријаве број БС 3161/2015, поднео је дана 04.09.2015. године, 

регистрациону пријаву за регистрацију промене података о:  

Ватерполо клуб Нови Београд 011 

 

у Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта и документацију заведену у 

потврди о поднетој регистрационој пријави број БС 3161/2015.  

 

Проверавајући испуњеност услова 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 5) Закона о поступку регистрације у Агенцији за 

привредне регистре (Службени гласник РС 99/2011) прописано је да по пријему пријаве 

регистратор проверава да ли пријава садржи податке и чињенице потребне за регистрацију.  

- Увидом у достављену пријаву утврђено је да није достављен додатак 04 који се односи 

на регистрацију измена и допуна статута.  
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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.  

- Увидом у достављену одлуку скупштине о промени седишта и усвајању измена и допуна 

статута утврђено је да није потписана од стране лица у функцији председника спортског 

удружења.  

 

Одредбом члана 14. став 1. тачка 10. Закона о поступку регистрације у Агенцији за 

привредне регистре („Сл.гласник РС“, број 99/11) прописано je да регистратор по пријему 

пријаве проверава да ли је уз пријаву приложен доказ о уплати накнаде за вођење поступка 

регистрације, а одредбом члана 3. став 1. Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге 

услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС“, број 119/13 од 

30.12.2013. године) прописана je накнада за регистрацију промене података спортског 

удружења у Регистар - у износу од 2.800,00 динара. Ако се регистрационом пријавом захтева 

више промена, накнада из става 1. овог члана увећава се за 1.400,00 динара по промени.  

У вези са напред наведеним, а увидом у поднету документацију, утврђено је да није 

уплаћен правилан износ накнаде, односно да је уплаћен износ од 2.800,00 динара.  

 

Одредбом члана 10. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре 

предвиђено је да је подносилац пријаве дужан да поднесе пријаву у року од 15 дана од дана 

настанка податка или документа који су предмет регистрације, односно промене регистрованог 

податка или документа, ако законом није одређен други рок, док је одредбом члана 3. став 3. 

Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне 

регистре („Службени гласник РС“, број 119/13 од 30.12.2013. године) прописано да додатна 

накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву промене података о правном лицу, 

износи 6.000,00 динара.  

- Увидом у пријаву и достављену документацију утврђено је да је одлука донета 

18.08.2015. године а да је пријава Агенцији поднета 04.09.2015. године.  

 

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 нову регистрациону пријаву за регистрацију података о чијој 

регистрацији је одлучено овим решењем,  

- поднесе:  

- Уредну регистрациону пријаву промене података и додатак за промену података 

о удружењу,друштву и савезу у области спорта  

 

- Одлуку скупштине о промени седишта и усвајању измена и допуна статута 

потписана од стране лица у функцији председника спортског удружења.  

 

- доказ о уплати накнаде за вођење поступка регистрације, у износу од 1.400,00 

динара, како би укупан износ накнаде био 4.200,00 динара  

 

- достави доказ о уплати накнаде у износу од 6.000,00 динара за неблаговремено 

поднету регистрациону пријаву и  

 

- плати половину од износа прописане накнаде за регистрацију која је предмет 

пријаве (2.100,00 динара),  
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задржава право приоритета одлучивања засновано подношењем регистрацоне 

пријаве која је одбачена овим решењем.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  

Против овог решења подносилац пријаве може  

изјавити жалбу министру надлежном за послове  

омладине и спорта, 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 удружења, друштава и савеза у области спорта  5000105001877 

 

БС 3685/2015  

Дана 23.10.2015. године  

Београд  

 

Регистратор Регистрa удружења, друштава и савеза у области спорта који води Агенција 

за привредне регистре, на основу члана 63. став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС“ бр. 

24/2011), и члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре 

(„Службени гласник РС“, број 99/2011,83/14), одлучујући о регистрационој пријави Ватерполо 

клуб Нови Београд 011, за регистрацију промене података у Регистар удружења, друштава и 

савеза у области спорта , коју је поднео/ла:  

Име и презиме: Александар Шапић 

 

доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

Усваја се регистрациона пријава и региструје се у Регистар удружења, друштава и савеза у 

области спорта, промена података о:  

 

Назив: Ватерполо клуб Нови Београд 011  

 

матични број: 28810555 

 

и то следећих промена:  

 

 Пословно седиште:  

 

Брише се из Регистра:  

Седиште:     , Београд-Нови Београд, Србија  

 

Уписује се у Регистар:  

Седиште: Аутопут 2, СРЦ "11 Април", Београд-Нови Београд, Србија  

 

 Датум последње измене и допуне Статута:  

 

Уписује се у Регистар:  

16.10.2015 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

 

Подносилац регистрационе пријаве број БС 3685/2015, поднео је дана 22.10.2015. године, 

регистрациону пријаву за регистрацију промене података о:  

Ватерполо клуб Нови Београд 011 
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у Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта и документацију заведену у 

потврди о поднетој регистрационој пријави број БС 3685/2015.  

 

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.  

 

Висина накнаде за регистрацију промене података у Регистар удружења, друштава и 

савеза у области спорта, у износу од 4.200,00 динара, одређена је у складу са Одлуком о 

накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре 

(„Сл.гласник РС“ број 5/2012).  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  

Против овог решења подносилац пријаве може  

изјавити жалбу министру надлежном за послове  

омладине и спорта, 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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