Регистар удружења
БУ 11424/2018
Дана 03.01.2019. године
Београд

5000148169503

Регистратор Регистрa удружења који води Агенција за привредне регистре, на основу
члана 27. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/09,99/2011 и 44/2018), и члана
15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени
гласник РС“, број 99 /2011, 83/2014), одлучујући о регистрационој пријави УДРУЖЕЊЕ
ВЕТЕРИНАРА ВЕЛИКЕ ПРАКСЕ СРБИЈЕ, за регистрацију промене података у Регистар
удружења , коју је поднео/ла:
Име и презиме: Маја Раднић
доноси:
РЕШЕЊЕ
Усваја се регистрациона пријава и региструје се у Регистар удружења, промена података
о:
Назив: УДРУЖЕЊЕ ВЕТЕРИНАРА ВЕЛИКЕ ПРАКСЕ СРБИЈЕ
матични број: 28160623
и то следећих промена:
•

Пословно седиште:

Брише се из Регистра:
Седиште: Јосипа Шенера 3/16, Београд-Земун, Србија
Уписује се у Регистар:
Седиште: Светозара Папића 23, спрат 13, Београд-Земун, Србија
•

Датум последње измене и допуне Статута:

Уписује се у Регистар:
09.11.2018
•

Области остваривања циљева:

Брише се из Регистра:
Стручно и пословно организовање ветеринара који се у оквиру своје делатности искључиво или
делимично баве ветеринарском медицином папкара, као и стручно усавршавање, развијање
научних истраживања и различитих облика науке и стручне сарадње ветеринара и других
стручњака који раде са животињама папкарима или су за ову област заинтересовани
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Уписује се у Регистар:
Стручно и пословно организовање ветеринара који се у оквиру своје делатности искључиво или
делимично баве ветеринарском медицином папкара, копитара и живином, као и стручног
усавршавања, развијања научних истраживања и различитих облика научне и стручне сарадње
ветеринара и других стручњака који раде са животињама папкарима, копитарима и живином
или су за ову област заинтересовани.
•

Лични подаци о заступницима:

За заступника :
Име и презиме: Бојан Блонд
ЈМБГ: 3103976710104
Адреса: Београд-Земун, Србија
Уписује се у Регистар:
Име и презиме: Бојан Блонд
ЈМБГ: 3103976710104
Адреса: Београд-Земун, Србија
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Поступајући у складу са одредбом члана 17. став 3. Закона о поступку регистрације у
Агенцији за привредне регистре, подношењем регистрационе пријаве промене података број БУ
11424/2018, дана 28.12.2018, подносилац је задржао право приоритета одлучивања о тој
пријави, засновано подношењем регистрационе пријаве која је решењем регистратора број БУ
10389/2018, од 07.12.2018. године 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, и у складу са одредбом члана 16. истог закона је донео одлуку као у
диспозитиву.
Поука о правном средству:
Против овог решења подносилац пријаве може изјавити жалбу министру надлежном за
послове државне управе, 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
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