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Регистар привредних субјеката  5000202697799 

БД 59486/2022  

Дана, 01.07.2022. 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, 31/2019 и 105/2021), одлучујући о 

регистрационој пријави промене података код АЛК НЕКРЕТНИНЕ ДОО БЕОГРАД-ВРАЧАР, 

матични број: 21518484, коју је поднео:  

 

Име и презиме: Амел Папић  

 

доноси  

 

РЕШЕЊЕ  

 

УСВАЈА СЕ регистрациона пријава, па се у Регистар привредних субјеката региструје 

промена података код:  

 

АЛК НЕКРЕТНИНЕ ДОО БЕОГРАД-ВРАЧАР  

 

Регистарски/матични број: 21518484  

 

и то следећих промена:  

 

Промена осталих заступника:  

Физичка лица:  

Брише се:  

• Име и презиме: Аднан Бајрамовић  

ЈМБГ: 1310984783941  

Начин заступања: самостално  

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 30.06.2022 године регистрациону 

пријаву промене података број БД 59486/2022 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. 
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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, 106/2015, 32/2016, 60/2016 и 75/2018).  

 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  

Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 30 

дана од дана објављивања одлуке на интернет страни 

Агенције за привредне регистре, министру надлежном за 

послове привреде, а преко Агенције за привредне 

регистре. Административна такса за жалбу у износу од 

490,00 динара и решење по жалби у износу од 570,00 

динара, уплаћује се у буџет Републике Србије. Жалба се 

може изјавити и усмено на записник у Агенцији за 

привредне регистре.  

 

 

 

 

 

РЕГИСТРАТОР  

__________________  

Миладин Маглов  

 


