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Регистар привредних субјеката  5000173971454 

БД 27843/2020  

Дана, 29.04.2020. 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), одлучујући о регистрационој пријави 

промене података код NORDMANN & SEGMENT SPEC TECHNO EXPORT D.O.O. BEOGRAD-

RAKOVICA, матични број: 21117021, коју је поднео/ла:  

 

Име и презиме: Јовица Гајић  

 

доноси  

 

РЕШЕЊЕ  

 

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

података:  

- Пословно име (у делу који се односи на место/општину седишта по основу промене 

седишта), Седиште и адресе, 

па се региструје промена података код:  

 

NORDMANN & SEGMENT SPEC TECHNO EXPORT D.O.O. BEOGRAD-RAKOVICA  

 

Регистарски/матични број: 21117021  

 

Промена пословног имена:  

Брише се:  

NORDMANN & SEGMENT SPEC TECHNO EXPORT D.O.O. BEOGRAD-RAKOVICA  

Уписује се:  

NORDMANN & SEGMENT SPEC TECHNO EXPORT D.O.O. BEOGRAD  

 

Промена седишта привредног друштва:  

Брише се:  

Адреса: Патријарха Димитрија 24 , Београд-Раковица , 11090 Раковица , Србија  

Уписује се:  

Адреса: Николе Добровића 12 , Београд-Нови Београд , 11077 Партизанске авијације , 

Србија  

 

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

података:  

- Пословно име (у делу којим се одређује нови назив), 

јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка 5) и 6) Закона о 

поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.  
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Образложење  

 

Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 23.04.2020. године регистрациону 

пријаву за промену података број БД 27843/2020 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  

- Пословно име (у делу који се односи на место/општину седишта по основу промене 

седишта), Седиште и адресе,  

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 промена  

- Пословно име (у делу којим се одређује нови назив),  

јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка 5) и 6) Закона о, из 

следећих разлога:  

Одредбом члана 14. став 1. тачка 5) и 6) Закона о поступку регистрације у Агенцији за 

привредне регистре (Службени гласник РС 99/2011, 83/2014, 31/2019) прописано је да по 

пријему пријаве регистратор проверава да ли пријава садржи податке и чињенице потребне за 

регистрацију и да ли су уз пријаву приложени прописани документи, чија је садржина и форма 

одређена законом.  

Одредбом члана 22. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 

99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) прописано је између осталог да 

привредно друштво послује и учествује у правном промету под пословним именом које је 

регистровало у складу са законом о регистрацији, да пословно име обавезно садржи назив, 

правну форму и место у коме је седиште друштва и да је назив карактеристични део пословног 

имена по коме се то друштво разликује од других друштава.  

Одредбом члана 23. Закона о привредним друштвима прописано је да друштво може у 

пословању, поред пословног имена, да користи и скраћено пословно име, под истим условима 

под којима користи пословно име, те да скраћено пословно име обавезно садржи назив и правну 

форму и региструје се у складу са законом о регистрацији.  

Увидом у приложену документацију утврђено је да се пријавом и одлуком тражи само 

промена пословног имена, а да није поднета и пријава за регистрацију промене, односно 

брисања скраћеног пословног имена које је већ регистровано, нити је достављена одлука о 

промени, односно брисању скраћног пословног имена.  

С обзиром на напред наведено, у складу са одредбом члана 17. став 2. Закона о поступку 

регистрације у Агенцији за привредне регистре, регистратор је донео одлуку као ставу II 

дипозитива решења. 

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 и достави Одлуку о промени пословног имена друштва, у 

којима ће бити обухваћена и промена скраћеног пословног имена, у складу са наведеним 

образложењем (или брисање регистрованог скраћеног пословног имена или промена 

скраћеног пословног имена тако да буде у складу са новим називом друштва) и  
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- плати половину од износа прописане накнаде за регистрацију која је предмет 

пријаве (1.400,00 динара),  

стиче право на плаћање умањеног износа накнаде прописаног за вођење поступка 

регистрације. 

 

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 

480,00 динара и решење по жалби у износу од 550,00 

динара, уплаћује се у буџет Републике Србије. Жалба се 

може изјавити и усмено на записник у Агенцији за 

привредне регистре. 

 

 

 

 

РЕГИСТРАТОР  

__________________  

Миладин Маглов  

 


