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Регистар привредних субјеката 5000055446681
БД 15416/2012
Дана, 10.02.2012 године
Београд

Регистратор Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на
основу члана 8. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени
гласник РС“, бр. 99/2011), покреће поступак регистрације по службеној дужности, па доноси:

РЕШЕЊЕ

Уписује се у Регистар привредних субјеката промена података код:

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE REFREF DOO NOVI PAZAR

Матични број: 17278754

И то следећих промена:
Промена забележби:

Брише се:
Уписује се у Регистар привредних субјеката решење Привредног суда у Краљеву,
пословни број: 3. Ст.769/2010 од 21.02.2011 године, у коме се отвара и закључује стечајни
поступак над дужником - правним лицем PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I
USLUGE REFREF DOO NOVI PAZAR, GRADSKA 1.

Образложење

Регистратор је на основу члана 8. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне
регистре, покренуо поступак регистрације по службеној дужности, с обзиром да је дошао до
сазнања о чињеницама који су од значаја за правни промет, односно да је достављено Решење
Привредног суда у Краљеву, пословни број: 3. Ст.769/2010 од 21.02.2011 године којим се
обуставља поступак стечаја над стечајним дужником PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I USLUGE REFREF DOO NOVI PAZAR, па је донео одлуку као у диспозитиву.

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 5000055706297
БД 18129/2012

Дана, 24.02.2012 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 PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE REFREF DOO NOVI PAZAR,
матични број: 17278754, коју је поднео/ла:

Име и презиме: Шериф Марукић
ЈМБГ:

доноси

РЕШЕЊЕ

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

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE REFREF DOO NOVI PAZAR

Матични број: 17278754

И то следећих промена:

Промена законског заступника:
Брише се:

Име и презиме: Besim Grozdanić
Број пасоша и земља издавања: Bosna i Hercegovina
Адреса:  Sarajevo, Ilidža, Bosna i Hercegovina

Функција: Директор
Овлашћења у унутрашњем промету неограничена
Овлашћења у спољнотрговинском промету неограничена

Уписује се:
Име и презиме: Шериф Марукић
ЈМБГ:

Функција: Директор
Начин заступања: самостално
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О б р а з л о ж е њ е

Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 20.02.2012. године регистрациону пријаву
промене података број БД 18129/2012 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 5000070917548

БД 29326/2013
Дана 22.03.2013. 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 PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE REFREF DOO NOVI
PAZAR , матични/регистарски број 17278754 коју је поднео/ла:

Име и арукић
ЈМБГ:

доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ регистрациона пријава промене података код:

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE REFREF DOO NOVI PAZAR

Регистарски/матични број: 17278754

која се односи на регистрацију промене/а: Законски заступници.
јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка 2) и 6) Закона о

поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

Образложење

Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 19.03.2013. године, регистрациону
пријаву промене података број БД 29326/2013 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.
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Одредбама члана 33. Правилникa о садржини Регистра привредних субјеката и
документацији потребној за регистрацију („Службени гласник РС“, број 6/2012), прописано је
да се уз пријаву промене директора друштва прилаже одлука надлежног органа субјекта
регистрације о његовом именовању односно разрешењу директора а увидом у приложену
документацију утврђено је да није приложена одлука о разрешењу директора чије се брисање
пријавом захтева.

Одредбом члана 600. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр.
36/2011, 99/2011) прописано је да овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику Републике Србије", а примењиваће се од 1. фебруара 2012. године, осим
члана 244.став 9. и члана 586. став 1. тачка 8 овог закона,који ће с примењивати од 1.јануара
2014.године.

Увидом у достављену одлуку о именовању директора донету дана 18.03.2013. године,
утврђено је да је одлука донета у складу са одредбама Закона о привредним друштвима
(„Службени гласник РС“ бр. 125/04), који је даном почетка примене новог Закона о привредним
друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/11, 99/11), 1. фебруара 2012. године престао да се
примењује.

Како је дакле, у време доношења предметне одлуке, почео да се примењује нови Закон о
привредним друштвима, то је било потребно сачинити одлуку у складу са одредбама новог
Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011).

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 2. став 1. тачка 6. Закона о поступку регистрације у Агенцији за
привредне регистре прописано је да је подносилац пријаве лице овлашћено за подношење
пријаве.

Увидом у поднету регистрациону пријаву утврђено је да је потписана од стране
заступника друштва, Шерифа Марукића, чије се брисање пријавом захтева. Како се одлуком
чланова врши разрешење и именовање заступника друштва, односно како регистрација промене
заступника има декларативно дејство, то је утврђено да је регистрациона пријава поднета од
стране неовлашћеног лица, што није у складу са цитираним одредбама закона.

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 потписану од стране овлашћеног заступника привредног
субјекта, односно поднету од стране новоименованог директора,
- достави одлуку чланова друштва о именовању и разрешењу директора донету са
позивом на одговарајуће одредбе важећег Закона о привредним друштвима
(„Службени гласник РС“ бр. 36/11, 99/11),
- 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.
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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 5000071197116

БД 32832/2013

Дана, 29.03.2013. 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 PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE REFREF DOO NOVI PAZAR,
матични број: 17278754, коју је поднео/ла:

Име и презиме: Самир Шкријељ
ЈМБГ:

доноси

РЕШЕЊЕ

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

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE REFREF DOO NOVI PAZAR

Регистарски/матични број: 17278754

и то следећих промена:

Промена законских заступника:
Физичка лица:

Брише се:
 Име и презиме: Шериф Марукић

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

Уписује се:
 Име и презиме: Самир Шкријељ

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

Директори - физичка лица:
Уписује се:

 Име и презиме: Самир Шкријељ
ЈМБГ:

Промена личних података регистрованих лица:
Брише се:

Име и презиме: Самир Скријељ
ЈМБГ:

Уписује с
Име и презиме: Самир Шкријељ
ЈМБГ:

Функција: члан друштва

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 32832/2013, дана
26.03.2013. године, подносилац је задржао право приоритета одлучивања о тој пријави,
засновано подношењем пријаве која је решењем регистратора БД 29326/2013 од 22.03.2013
одбачена, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка 2 и 6 истог Закона.

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 5000115158288

БД 60925/2016

Дана, 28.07.2016. 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 PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE REFREF DOO NOVI
PAZAR, матични број: 17278754, коју је поднео/ла:

Име и презиме: Самир Шкријељ

доноси

РЕШЕЊЕ

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

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE REFREF DOO
NOVI PAZAR

Регистарски/матични број: 17278754

и то следећих промена:

Промена чланова:
Брише се:

 Име и презиме: Муамер Зукорлић
ЈМБГ: 
Новчани улог

Уписан: 67.363,98 RSD
Уплаћен: 67.363,98 RSD, на дан 01.01.2002

Удео: 20,00000%

Уписује се:
 Пословно име: МУФТИ ФОНДАЦИЈА

Регистарски / Матични број: 28827032
Новчани улог

Уписан: 67.363,98 RSD
Уплаћен: 67.363,98 RSD, на дан 01.01.2002

Удео: 20,00000%
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О б р а з л о ж е њ е

Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 25.07.2016. године регистрациону
пријаву промене података број БД 60925/2016 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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