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Регистар привредних субјеката  5000130848775 
БД 84623/2017  
Дана, 10.10.2017. 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 COOL COFFEE WORLD DOO BEOGRAD-VRAČAR, матични број: 21090514, 
коју је поднео/ла:  
 
Име и презиме: Ненад Томић  

 
доноси  
 

РЕШЕЊЕ  
 

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

- Законски заступници, Чланови / удели, 
па се региструје промена података код:  

 
COOL COFFEE WORLD DOO BEOGRAD-VRAČAR  

Регистарски/матични број: 21090514 
 
Промена законских заступника:  
Физичка лица:  
Брише се:  
• Име и презиме: Слободан Пјевчевић  
ЈМБГ: 1904978793428  
Функција у привредном субјекту: Директор  
Начин заступања: самостално  

 
Уписује се:  
• Име и презиме: Ненад Томић  
ЈМБГ: 2405979500219  
Функција у привредном субјекту: Директор  
Начин заступања: самостално  

 
Промена чланова:  
Брише се:  

• Име и презиме: Слободан Пјевчевић  
ЈМБГ: 1904978793428  
Новчани улог  
Уписан: 1.000,00 RSD  
Уплаћен: 1.000,00 RSD, на дан 16.03.2015  

Удео: 100,00%  
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Уписује се:  

• Име и презиме: Ненад Томић  
ЈМБГ: 2405979500219  
Новчани улог  
Уписан: 1.000,00 RSD  
Уплаћен: 1.000,00 RSD, на дан 16.03.2015  

Удео: 100,00%  
 

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

- Прокуристи,  
 
јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка 10) Закона о поступку 
регистрације у Агенцији за привредне регистре.  

 
Образложење  

 
Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 06.10.2017. године регистрациону 

пријаву за промену података број БД 84623/2017 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 у делу регистрационе пријаве који се односи на регистрацију 
промена законског заступника и чланова испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у 
ставу I диспозитива решења, у складу са одредбом члана 18. Закона.  

Ставом II решења одлучено је у складу са одредбом члана 17. став 2. Закона о поступку 
регистрације у Агенцији за привредне регистре, тако што је регистрациона пријава одбачена у 
делу који се односи на регистрацију прокуристе, јер је утврђено да нису испуњени услови из 
члана 14. став 1. тачка 10) Закона, из следећих разлога:  

Одредбом члана 14. став 1. тачка 10) Закона о поступку регистрације у Агенцији за 
привредне регистре (Службени гласник РС 99/2011, 83/2014) прописано је да по пријему 
пријаве регистратор проверава да ли је уз пријаву приложен доказ о уплати накнаде за вођење 
поступка регистрације.  

Одредбом члана 10. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре 
предвиђено је да је подносилац пријаве дужан да поднесе пријаву у року од 15 дана од дана 
настанка податка или документа који су предмет регистрације, односно промене регистрованог 
податка или документа, ако законом није одређен други рок, док је одредбом члана 3. став 3. 
Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне 
регистре (Службени гласник РС број 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016 и 60/2016) 
прописано да додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву промене 
података о привредном субјекту износи 6.000,00 динара.  

Увидом у поднету документацију утврђено да је одлука о давању прокуре донета на дан 
10.9.2017. године, а да је регистрациона пријава поднета 6.10.2017. године, те је неспорно да је 
поднета пријава неблаговремена. С тим у вези, утврђено је да није достављен доказ о уплати 
додатне накнаде у износу од 6.000,00 динара за неблаговремено поднету регистрациону пријаву 
промене сходно одредби члана 3. став 3. Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге 
услуге које пружа Агенција за привредне регистре (Службени гласник РС број 119/2013, 
138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016 и 60/2016).  
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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 регистрациону пријаву за регистрацију података о чијој регистрацији је 
одлучено ставом II решења,  

- достави доказ о уплати накнаде у износу од 6.000,00 динара за неблаговремено 
поднету регистрациону пријаву,  

- плати половину од износа прописане накнаде за регистрацију која је предмет 
пријаве (1.400,00 динара), 

задржава право приоритета одлучивања засновано подношењем пријаве одбачене 
ставом II 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  

 


