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Регистар задужбина и фондација
БЗФ 496/2013
Дана 09.10.2013. године
Београд

5000077902967

.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), одлучујући о јединственој регистрационој пријави оснивања
правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника:
МУФТИ ФОНДАЦИЈА, коју је поднео:
Име и презиме: Муамер Зукорлић

IK

доноси:

РЕШЕЊЕ

R

ОДБАЦУЈЕ СЕ јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других
субјекта и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника:

.K

МУФТИ ФОНДАЦИЈА

w

w

у Регистар задужбина и фондација, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14.
Став 1. Тач. 6) Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

w

Подносилац регистрационе пријаве број БЗФ 496/2013, поднео је дана 07.10.2013. године,
јединствену регистрациону пријаву за регистрацију оснивања:
МУФТИ ФОНДАЦИЈА

у Регистар задужбина и фондација и документацију заведену у потврди о поднетој
регистрационој пријави број БЗФ 496/2013.
Проверавајући испуњеност услова за регистрацију, прописаних одредбома 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 („Сл.гласник РС“, број 99/11), је прописано да регистратор по пријему
пријаве проверава да ли су уз пријаву приложени прописани документи, а одредбом члана 4.
Правилника о ближој садржини и начину вођења Регистра задужбина и фондација („Сл.гласник
РС“, број 16/11), је прописана документација која се подноси уз пријаву за упис у регистар. У
вези са напред наведеним, а увидом у поднету документацију утврђено је да је исто лице
Страна 1 од 2

наведено као управитељ и председник управног одбора што је у супротности са чланом 36. став
4. Закона о задужбинама и фондацијама.
- Достављена одлука о избору директора донета је од стране ненадлежног органа (председника
управног одбора) што није у складу са чланом 18. статута фондације који прописује да оснивач
именује директора.
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.

R

IK
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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 јединствену регистрациону пријаву за регистрацију оснивања и
позове се на пријаву број БЗФ 496/2013
- поднесе уредну документацију, односно пријаву, одлуке о избору органа
фондације као и оснивачки акт у складу са одредбом члана 36. став 4. Закона о
задужбинама и фондацијама.
- уредну одлуку о избору директора донету од стране оснивача фондације и
- плати половину од износа прописане накнаде за регистрацију која је предмет
пријаве ( 2.000,00динара).
задржава право приоритета одлучивања засновано подношењем регистрацоне пријаве
која је одбачена овим решењем.

РЕГИСТРАТОР
________________
Нивес Чулић

w

w

w

.K

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 282/2017
Дана 24.08.2017. године
Београд

5000129318159

.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 МУФТИ
ФОНДАЦИЈА, за регистрацију промене података у Регистар задужбина и фондација, коју је
поднео/ла:
Име и презиме: Усаме Зукорлић
доноси:
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РЕШЕЊЕ

R

ОДБАЦУЈЕ СЕ регистрациона пријава:

МУФТИ ФОНДАЦИЈА

.K

Матични број: 28827032,

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

w

w

w

за регистрацију промене податка у Регистар задужбина и фондација, јер је утврђено да
нису испуњени услови из члана 14. Став 1. Тач. 2), Закона о поступку регистрације у Агенцији
за привредне регистре.

Подносилац регистрационе пријаве број БЗФ 282/2017, поднео је дана 21.08.2017. године,
регистрациону пријаву за регистрацију промене података о:
МУФТИ ФОНДАЦИЈА
у Регистар задужбина и фондацаија и документацију заведену у потврди о поднетој
регистрационој пријави број БЗФ 282/2017.
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 2) Закона о поступку регистрације у Агенцији за
привредне регистре (Службени гласник РС 99/2011) прописано је да по пријему пријаве
регистратор проверава да ли је пријаву поднело овлашћено лице. Одредбом члана 25. став 3.
Закона о задужбинама и фондацијама прописано је да пријаву за упис подноси овлашћени
заступник задужбине и фондације. Одредбом члана 41. став 1. наведеног закона прописано је да
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управитељ заступа фондацију. Увидом у достављену документацију утврђено је да је исту
поднео председник управног одбора а не управитељ фондације.
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 и позове се на пријаву број БЗФ 282/2017,

.rs

- Пријаву за упис тражене промене која ће бити потписана од стране управитеља
фондације или овлашћење дато од стране управитеља подносиоцу пријаве.,
и
- плати половину од износа прописане накнаде за регистрацију која је предмет
пријаве ( 1.400,00 динара),

IK

задржава право приоритета одлучивања засновано подношењем регистрацоне
пријаве која је одбачена овим решењем.

РЕГИСТРАТОР
________________
Нивес Чулић
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w
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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 289/2017
Дана 30.08.2017. године
Београд

5000129419443

.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 МУФТИ
ФОНДАЦИЈА, за регистрацију промене података у Регистар задужбина и фондација, коју је
поднела:
Име и презиме: Елма Елфић

IK

доноси:

R

РЕШЕЊЕ

.K

Усваја се регистрациона пријава и региструје се у Регистар задужбина и фондација
промена података о:

w

МУФТИ ФОНДАЦИЈА

матични број: 28827032

Промена председника управног одбора:

w



w

и то следећих промена:

Брише се:
Име и презиме: Муамер Зукорлић
ЈМБГ:
Адреса: / /, Нови Пазар, Србија
Уписује се:
Име и презиме: Усаме Зукорлић
ЈМБГ:
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Поступајући у складу са одредбом члана 17. став 3. Закона о поступку регистрације у
Агенцији за привредне регистре, подношењем регистрационе пријаве промене података број
БЗФ 289/2017, дана 25.08.2017, подносилац је задржао право приоритета одлучивања о тој
пријави, засновано подношењем регистрационе пријаве која је решењем регистратора број БЗФ
282/2017, од 24.08.2017. године одбачена, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14.
став 1. тачка 6), истог Закона.
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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.

РЕГИСТРАТОР
__________________
Нивес Чулић
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w

w
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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 522/2013
Дана 01.11.2013. године
Београд

5000078516484

.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), одлучујући о јединственој регистрационој пријави оснивања
правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника:
МУФТИ ФОНДАЦИЈА, коју је поднео/ла:
Име и презиме: Елма Елфић

IK

доноси:

РЕШЕЊЕ
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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: МУФТИ ФОНДАЦИЈА

w

Облик организовања: Фондација

Скраћени назив (босански језик): MUFTY
Назив (босански језик): "MUFTY FONDACIJA"

w




w

Назив на језику националне мањине:

Назив у преводу на страни језик:


Назив (енглески језик): MUFTY FOUNDATION

Скраћени назив: МУФТИ
Седиште и адреса: Др Тирше 8, Нови Пазар, Србија
Матични број: 28827032
ПИБ: 108285372
Датум доношења статута: 16.10.2013
Делатност: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења
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Циљеви:
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Промовисање заштита и унапређење уметности
Промовисање заштита и унапређење положаја особа са инвалидитетом
Промовисање заштита и унапређење помоћи старима
Промовисање заштита и унапређење одрживог развоја
Промовисање заштита и унапређење европских интеграција и међународног разумевања
Промовисање заштита и унапређење хуманитарниих активности
Промовисање заштита и унапређење равноправности полова
Промовисање заштита и унапређење демократксих вредности
Остало - Циљеви Фондације су да допринесе конципирању и практичној
имплементацији опћедруштвене хуманости и њеног афирмисања као стожерне
вриједности сваког човјека у циљу заштите вјерских , националних , културних,
образовних и људских вриједности Бошњачког и других народа.
-Промоција и развој културе давања, јачања свијести о социјалној одговорности и развој
социјалног подузетништва, изградњом социјалног капитала у заједници те развијањем
властите и самоорганизоване економске могућности
-Залагање за обезбеђивање услова за квалитетнији и ефикаснији рад бошњачких и
других институција које имају значај за Бошњаке
-Допринос развоју и унапређење темељних вјерских , националних , културних ,
образовних и људских вриједности.
-Унапређење комуникације међу људима различитих друштвених и културних профила
те успостављање позитивних веза међу њима
-Промоција и развој науке и образовања
- Заштита и развој здравства и здравствене заштите
-Заштита и унапређење положаја породице, жене и дјеце у друштву
- Промоција и унапређење положаја младих
-Унапређење положаја дјеце са инвалидитетом
- Афирмација и утврђивање амбијената пуне слободе за појединце и колективитет
- Промоција и заштита културно хисторијског наслеђа
- Унапређење и заштита људских грађанских права
- Подизање квалитета у размишљању, закључивању и примјени знања
-Развијање критичког мишљења
- Промовисање и заштита људских , грађанских и мањинских права
- Промовисање демократских вриједности, европских интеграција и међународног
разумијевања
- Одрживи развој - Регионални развој
- Равноправност полова
- Промовисање и популаризација наук, образовања, умјетности и аматерског спорта
- Помоћ старима
- Заштита животне средине
- Борба против корупције - Заштита потрошача
-Заштита животиња
-Заштита других опћекорисних циљева
Промовисање заштита и унапређење заштите животне средине
Промовисање заштита и унапређење аматерског спорта
Промовисање, заштита и унапређење људских, грађанских и мањинских права
Промовисање заштита и унапређење заштите потрошача
Промовисање заштита и унапређење социјалне и здавствене заштите
Промовисање заштита и унапређење науке и образовања
Промовисање заштита и унапређење борбе против корупције
Промовисање заштита и унапређење бриге о деци и младима
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Промовисање заштита и унапређење заштите животиња
Промовисање заштита и унапређење регионалног развоја
Промовисање заштита и унапређење културе и јавног информисања

Подаци о оснивачима:
Име и презиме: Муамер Зукорлић
ЈМБГ:
Адреса: Нови Пазар, Србија
Подаци о управитељу:

.rs

Име и презиме: Елма Елфић
ЈМБГ:
Адрес
ови Пазар, Србија

Име и презиме: Муамер Зукорлић
ЈМБГ:

R

Подаци о члановима Управног одбора:

IK

Подаци о председнику управног одбора:

.K

Име и презиме: Мухамед Зукорлић
ЈМБГ
Име и презиме: Усаме Зукорлић
ЈМБГ:

w

w

Контакт подаци:
Телефон 1:

w

Предвиђено време на које се оснива: Неограничено

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Подносилац јединствене регистрационе пријаве број БЗФ 522/2013, поднео је дана
23.10.2013. године, регистрациону пријаву за регистрацију:
МУФТИ ФОНДАЦИЈА
у Регистар задужбина и фондација и документацију заведену у потврди о поднетој
регистрационој пријави број БЗФ 522/2013.
Поступајући у складу са одредбом члана 17. став 3. Закона о поступку регистрације у
Агенцији за привредне регистре, подношењем јединствене регистрационе пријаве, БЗФ
522/2013, дана 23.10.2013, подносилац је задржао право приоритета одлучивања о тој пријави,
засновано подношењем пријаве која је решењем регистратора БЗФ 496/2013 одбачена, јер је
утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка 2), 5), 6), 7), 8), 9), 10) 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 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.

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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