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Регистар удружења  5000158435308 

БУ 8551/2019  

Дана 16.08.2019. године  

Београд  

 

Регистратор Регистрa удружења који води Агенција за привредне регистре, на основу 

члана 27. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/09, 99/11, 44/18 и др.), и члана 

15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени 

гласник РС“, број 99 /2011, 83/2014, 31/2019), одлучујући о регистрационој пријави 

УДРУЖЕЊЕ БИОГАС, за регистрацију промене података у Регистар удружења , коју је 

поднео/ла:  

Име и презиме: Данко Вуковић 

 

доноси:  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 

 

Усваја се регистрациона пријава и региструје се у Регистар удружења, промена података:  

 

Назив: УДРУЖЕЊЕ БИОГАС 

 

матични број: 28087144 

 

и то следећих промена:  

 

 Пословно седиште:  

 

Брише се из Регистра:  

Седиште: Косовска 26, Нови Сад, Нови Сад - град, Србија  

 

Уписује се у Регистар:  

Седиште: Булевар Михаила Пупина 6, спрат 19, стан 1916, Београд-Нови Београд, Србија  

 

 

 Датум последње измене и допуне Статута:  

 

Брише се из Регистра:  

26.01.2018. 

 

Уписује се у Регистар:  

29.05.2019. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

 

Подносилац регистрационе пријаве број БУ 8551/2019, поднео је дана 12.08.2019. године, 

регистрациону пријаву за регистрацију промене података о:  

УДРУЖЕЊЕ БИОГАС 

у Регистар удружења и документацију заведену у потврди о поднетој регистрационој 

пријави број БУ 8551/2019. 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.  

Висина накнаде за вођење овог поступка утврђена је на основу Одлуке којом се уређује 

висина накнаде за послове регистрације и друге услуге које пружа  Агенција за привредне 

регистре и која је јавно објављена на званичној интернет страни Агенције. 

 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог решења може се изјавити жалба министру 

надлежном за послове државне управе, у року од 30 дана од 

дана објављивања на интернет страни Агенције за 

привредне регистре,  преко Агенције за привредне регистре 

непосредно писмено, усмено на записник, или путем поште, 

са административном таксом у износу од 480,00 динара за 

жалбу по Тар. бр. 6. и таксом за другостепено решење у 

износу од 550,00 динара по Тар. бр. 9. Закона о 

републичким административним таксама („Службени 

гласник РС”, бр. 43/03, 61/05, ... , 95/18 и 38/2019). 

 

 

  

 

 

 

 

 

РЕГИСТРАТОР 

 

 

 

_________________ 

Нивес Чулић 

 

                                                                                                        

 

 


