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Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта  5000120528205 
 
БС 4797/2016  
Дана 04.01.2017. године  
Београд  
 

Регистратор Регистрa 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 регистрационој пријави 
Шаховски савез Србије, за регистрацију промене података у Регистар удружења, друштава и 
савеза у области спорта , коју је поднео/ла:  

Име и презиме: Љиљана Љубић 
 
доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ регистрациона пријава:  
 

Шаховски савез Србије  
Матични број: 07062931,  
 

за регистацију промене података у Регистар удружења, друштава и савеза у области 
спорта, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. Тачка 7. Закона о поступку 
регистрације у Агенцији за привредне регистре.  
 

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 регистрационе пријаве промене података број БС 
4797/2016, дана 28.12.2016. године, подносилац је задржао право приоритета одлучивања о тој 
пријави, засновано подношењем регистрационе пријаве која је решењем регистратора број БС 
4694/2016 од 22.12.2016. године одбачена, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. 
став 1. Тачка 6. истог Закона, и тражено је да:  

- Достави комплетну документацију која ће бити оверена печатом у складу са изгледом 
печата прописаним у члану 8. важећег статута.  

Одредбом члана 14. став 1. тачка 7) Закона о поступку регистрације у Агенцији за 
привредне регистре (Службени гласник РС 99/2011) прописано је да по пријему пријаве 
регистратор проверава да ли су чињенице из пријаве сагласне чињеницама из докумената 
приложених уз пријаву и подацима који су регистровани у регистру који поступа по пријави.  

Увидом у пријаву и регистроване податке утврђено је да постоји несагласност у делу који 
се односи на брисање заступника Бранка Тадића што се захтева пријавом а исто лице је већ 
брисано из Регистра решењем Регистратора БС 4760/2016 од 29.12.2016 године. 

 С обзиром да није усвојена пријава промене заступника одбацује се пријава и у делу 
регистрације статута као поднета од стране неовлашћеног лица.  

па је регистратор решио као у диспозитиву.  
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РЕГИСТРАТОР  
__________________  

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.  Нивес Чулић  

 
 


