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Регистар привредних субјеката  5000122563402 

БД 14921/2017  

 

Дана, 28.02.2017. 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 JAVNO PREDUZEĆE ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM 

ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I 

METOHIJA MREŽA-MOST BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), матични број: 20665483, коју је 

поднео/ла:  

 

Име и презиме: Слађана Иванчевић  

 

доноси  

 

РЕШЕЊЕ  
 

I УСВАЈА СЕ регистрациона пријава у делу који се односи на регистрацију промене 

података:  

- Надзорни одбор, Управни одбор,  

па се региструје промена података код:  

 

JAVNO PREDUZEĆE ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM 

ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I 

METOHIJA MREŽA-MOST BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)  

Регистарски/матични број: 20665483  

 

 

Промена надзорног одбора:  

Председник надзорног одбора:  
Уписује се:  

Име и презиме: Игор Симић  

ЈМБГ: 2505986920031  

 

Чланови надзорног одбора:  

Уписује се:  

 Име и презиме: Иван Јакшић  

ЈМБГ: 1708979710743  

 

 Име и презиме: Ненад Миленковић  

ЈМБГ: 0102985970030  
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Промена управног одбора:  

Председник управног одбора:  
Брише се:  

Име и презиме: Дејан М. Павићевић  

ЈМБГ: 1508979710191  

 

Чланови управног одбора:  

Брише се:  

 Име и презиме: Славиша Јовановић  

ЈМБГ: 1010969910089  

 Име и презиме: Дејан М. Павићевић  

ЈМБГ: 1508979710191  

 Име и презиме: Љубомир Вујовић  

ЈМБГ: 2904949913019  

 Име и презиме: Владимир Петровић  

ЈМБГ: 0510973730027  

 Име и презиме: Љиљана Томић  

ЈМБГ: 1111955715535  

 

II ОДБАЦУЈЕ СЕ регистрациона пријава у делу који се односи на регистрацију промене 

података:  

- Регистрација и објава документа – Оснивачки акт,  

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 23.02.2017. године регистрациону 

пријаву за промену података број БД 14921/2017 и уз пријаву је доставио документацију 

наведену у потврди о примљеној регистрационој пријави.  

 

Решењем Регистратора БД 4628/2017 од 25.01.2017. године, одбачена је регистрациона 

пријава промене података, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка 

5), 6) и 7) Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре и указано је 

подносиоцу пријаве да ако 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 решења 

на интернет страни Агенције достави регистрациону пријаву за регистрацију података о чијој 

регистрацији је одлучено овим решењем, пријаву за упис само актуелног надзорног одбора, 

одлуке о њиховом именовању у оригиналу или овереној фотокопији, измене оснивачког акта у 

којима ће подаци о капиталу бити у складу са регистрованим стањем и плати половину од 

износа прописане накнаде за регистрацију која је предмет пријаве (2.600,00 динара), задржава 

право приоритета одлучивања засновано подношењем пријаве одбачене овим решењем.  

 

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 у делу регистрационе пријаве који се односи на регистрацију 

промена  

- Надзорни одбор, Управни одбор,  

испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у ставу I диспозитива решења, у 

складу са одредбом члана 18. Закона.  

 

 



Страна 3 од 3 

Како у делу регистрационе пријаве који се односи на регистрацију промене  

- Регистрација и објава документа – Оснивачки акт,  

нису испуњени услови за регистрацију, с обзиром да подносилац пријаве БД 14921/2017 

није поступио по налогу, односно поступајући по праву приоритета одлучивања заснованог 

подношењем пријаве одбачене решењем, пропустио је да достави измене оснивачког акта у 

којима ће подаци о капиталу бити у складу са регистрованим стањем, па је Регистратор донео 

одлуку као у ставу II диспозитива решења.  

 

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  

 


