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Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта  5000128280686 

БС 11261/2017  

Дана 25.07.2017. године  

Београд  

 

Регистратор Регистра удружења, друштава и савеза у области спорта који води Агенција 

за привредне регистре, на основу члана 65. став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС“ бр. 

10/2016), и члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре 

(„Службени гласник РС“, број 99/2011, 83/2014), одлучујући о јединственој регистрационој 

пријави оснивања правних лица и других субјеката УДРУЖЕЊЕ МАРАТОН ТИМ 

ПОЖАРЕВАЦ и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника, коју је поднео:  

 

Име и презиме: Драган Милић  

 

доноси  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

 

 

Усваја се јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и 

регистрације у јединствени регистар пореских обвезника и региструје се у Регистар удружења, 

друштава и савеза у области спорта:  

 

Назив: УДРУЖЕЊЕ МАРАТОН ТИМ ПОЖАРЕВАЦ  

 

Облик организовања: Спортско удружење  

 

Седиште и адреса: Индустријска 6, стан 16, Пожаревац, Србија  

Број и назив поште: 12000  

 

Матични број: 28706430  

 

ПИБ: 110152642  

 

Датум доношења Статута: 11.06.2017.  

 

Делатност: 9319 - Остале спортске делатности  

 

Грана/е спорта:  

 Врста спорта - Олимпијски спорт 

Грана спорта - Атлетика 

− олимпијске дисциплине у групи трчања (мушкарци и жене): маратон, − неолимпијске 

дисциплине у групи трчања (мушкарци и жене): Полумаратон, 
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Подаци о заступнику:  
 

Име и презиме: Драган Милић  

ЈМБГ: 2506962762016  

Адреса: Индустријска 6, Пожаревац, Србија  

 

Име и презиме: Слободан Јотић  

ЈМБГ: 0808977762062  

Адреса: насеље Петка бб, Пожаревац, Србија  

 

Предвиђено време за које се оснива: Неограничено  

 

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 јединствене регистрационе пријаве, БС 

11261/2017, дана 20.07.2017, подносилац је задржао право приоритета одлучивања о тој 

пријави, засновано подношењем пријаве која је решењем регистратора БС 11223/2017 одбачена, 

јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка 6), истог Закона.  

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, као и члана 26. Закона о пореском поступку и пореској администрацији 

(„Сл.гласник РС“, бр. 80/2002 до 91/2015 - аутентично тумачење и 112/2015), и у складу са 

одредбом члана 16. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре је донео 

одлуку као у диспозитиву.  

 

Висина накнаде за регистрацију оснивања у Регистар удружења, друштава и савеза у 

области спорта, у износу од динара одређена је ускладу са Одлуком о накнадама за послове 

регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл.гласник РС“ број 

119/2013, 138/2014 и 45/2015).  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  

Против овог решења подносилац пријаве може  

изјавити жалбу министру надлежном за послове  

омладине и спорта, у року од 30 (тридесет) дана  

од дана објављивања решења на интернет страни  

Агенције за привредне регистре. Жалба се предаје  

преко Агенције за привредне регистре.  

 

 
РЕГИСТРАТОР  

 

__________________  

Нивес Чулић  

 


