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Регистар удружења
БУ 8400/2019
Дана 12.08.2019. године
Београд

Регистратор Регистрa удружења који води Агенција за привредне регистре, на основу
члана 27. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/09, 99/11, 44/18 и др.), и члана
15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени
гласник РС“, број 99/2011, 83/2014, 31/2019), одлучујући о регистрационој пријави Иницијатива
за Пожегу, за регистрацију промене података у Регистар удружења, коју је поднео/ла:
Име и презиме: Душан Миркић
доноси:
РЕШЕЊЕ
Усваја се регистрациона пријава и региструје се у Регистар удружења, промена података:
Назив: Иницијатива за Пожегу
матични број: 28258127
и то следећих промена:
•

Заступници:

Брише се из Регистра:
Име и презиме: Александар Дивовић
ЈМБГ: 1105986790047
Адреса: Пожега, Србија
Уписује се у Регистар:
Име и презиме: Душан Миркић
ЈМБГ: 1601984791825
Адреса: Пожега, Србија
Име и презиме: Бобан Петровић
ЈМБГ: 1612973791825
Адреса: Пожега, Србија
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Име и презиме: Вера Радовановић
ЈМБГ: 1710952796845
Адреса: Пожега, Србија
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Подносилац регистрационе пријаве број БУ 8400/2019, поднео је дана 05.08.2019. године,
регистрациону пријаву за регистрацију промене података о:
Иницијатива за Пожегу
у Регистар удружења и документацију заведену у потврди о поднетој регистрационој
пријави број БУ 8400/2019. 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.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се изјавити жалба министру
надлежном за послове државне управе, у року од 30 дана од
дана објављивања на интернет страни Агенције за
привредне регистре, преко Агенције за привредне регистре
непосредно писмено, усмено на записник, или путем поште,
са административном таксом у износу од 480,00 динара за
жалбу по Тар. бр. 6. и таксом за другостепено решење у
износу од 550,00 динара по Тар. бр. 9. Закона о републичким
административним таксама („Службени гласник РС”, бр.
43/03, 61/05, ... , 95/18 и 38/2019).

РЕГИСТРАТОР

_________________
Нивес Чулић
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