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РЕГИСТАР ЗАЛОЖНОГ ПРАВА  

НА ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА И ПРАВИМА  

Зл. бр. 11644/2015  

Дана, 17.08.2015. године  

Београд  

 

Агенција за привредне регистре, и то Регистратор који води Регистар заложног права на покретним 

стварима и правима, на основу члана 4. и 10б Закона о Агенцији за привредне регистре ("Службени 

гласник РС", број 55/04, 111/09 и 99/11), одлучујући о регистрационој пријави за упис заложног права 

коју је поднео SEQUESTER EMPLOYMENT DOO BEOGRAD, Београд (Палилула), доноси  

 

 

РЕШЕЊЕ  
 

Усваја се регистрациона пријава поднета дана 17.08.2015. године у 12:20:39 часова, па се региструје 

заложно право следеће садржине:  

 

ПОДАЦИ О ЗАЛОЖНОМ ПОВЕРИОЦУ  

  

 Пословно име  HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BEOGRAD  

 
Скраћено 

пословно име  
-  

 Матични број  07726716  

 Адреса  Булевар Михајла Пупина 6, Београд (Нови Београд)  
 

 

ПОДАЦИ О ЗАЛОГОДАВЦУ  

  

 Пословно име  
AGENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE SEQUESTER EMPLOYMENT DOO 

BEOGRAD  

 
Скраћено 

пословно име  
SEQUESTER EMPLOYMENT DOO BEOGRAD  

 Матични број  20436581  

 Адреса  Ђушина 9, Београд (Палилула)  
 

 

ВРСТА ЗАЛОЖНОГ ПРАВА 

 

Заложно право настало на основу уговора.  

 

ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ОСНОВУ НАСТАНКА ЗАЛОЖНОГ ПРАВА  

 

Уговор о залози бр. РСО 1489/15 од 07.08.2015. године.  

 

ПОДАЦИ О ПОТРАЖИВАЊУ КОЈЕ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ЗАЛОЖНИМ ПРАВОМ  

 

Основни износ обезбеђеног потраживања: 67.714.251,00 RSD.  
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Максимални износ обезбеђеног потраживања: 88.028.526,30 RSD.  

 

Дан доспелости потраживања: 31.08.2016. године.  

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЗАЛОГЕ  

 

 

Право као предмет залоге - Право потраживања - Право потраживања чији је основ уговор  

 

 Напомене  

Право потраживања залогодавца према привредном друштву PREDUZEĆE ZA 

TELEKOMUNIKACIJE TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, Таковска бр. 2, МБ: 

17162543, ПИБ: 100002887 (у даљем тексту:дужник), насталог на основу Уговора од 

06.07.2015. године, између залогодавца и дужника, заведен код залогодавца под бр. 

154/2015 дана 06.07.2015. године  

   
 

 

Жалба не задржава извршење решења.  

 

Накнаду за вођење поступка регистрације у износу од 10.000,00 динара платио је подносилац пријаве.  

 

О б р а з л о ж е њ е  
 

SEQUESTER EMPLOYMENT DOO BEOGRAD, Београд (Палилула) је поднео регистрациону пријаву за 

упис заложног права.  

 

Уз регистрациону пријаву је приложена следећа документација: потврда о уплати, Уговор о залози бр. 

РСО 1489/15 од 07.08.2015. године и Сагласност за успостављање заложног права на праву 

потраживања број 295903/1-2015 од 17.08.2015. године, ради уписа заложног права на покретним 

стварима.  

 

Како су испуњени услови прописани одредбама члана 14. став 1. тач. 1) – 7) и 10) Закона о поступку 

регистрације у Агенцији за привредне регистре ("Службени гласник РС", број 99/11 и 83/14), у смислу 

одредаба чл. 16. и 25. став 2. истог закона донета је одлука као у диспозитиву.  

 

Висина накнаде за вођење поступка регистрације одређена је у складу са чл.18. ст.1. тач.3. Одлуке о 

накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре ("Сл. 

гласник РС" број 119/13).  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  

 

Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 30 дана 

од дана објављивања, министру надлежном за послове 

привреде, а преко Агенције за привредне регистре. 

Административна такса за жалбу износи 440,00 динара и 

уплаћује се у буџет Републике Србије.  

 

РЕГИСТРАТОР  

__________________  

Тања Вукотић-Маринковић  

 

 


