рг-иублика Србзјј«
Агеввдја за арнарсдмс рспистрс
Регистар удружења

5000030389644

Број БУ 3565/2010
Дана 13.04.2010. године
Београд
Агенција за привредне регистре, Регистратор који води Регистар удружења, на основу
чланова 26. и 32. Закона о удружењима („Службени гласник PC" бр. 51/09), поступајући no
пријави за упис усклађивања у Регистар удружења друштвених организација, удружења грађана
и њихових савеза уписаних у Регистар друштвених организација и удружења грађана и
Регистар удружења, друштвених организација и политичких организација, који je поднет од
стране УДРУЖЕЊЕ ПЉЕВЉАКА У БЕОГРАДУ., преко:
Име и презиме: Томислав Мацановић
доноси:

РЕШЕЊЕ
УПИСУЈЕ СЕ у Регистар удружења усклађивање удружења, са следећим подацима:
Облик организовања: Удружење
Назив: УДРУЖЕЊЕ ПЉЕВЉАКА У БЕОГРАДУ.
Скраћени назив: УПБ.
Седиште и адреса: Булевар Зорана Ђинђића 109/1, Београд-Нови Београд, Србија
Матични број удружења: 17175521
ПИБ: 102725125
Датум оснивања: 09.06.1995
Датум доношења Статута: 26.03.2010
Делатност удружења: 91330 - Делатност осталих организација на бази учлањења, на другом
месту непоменутих
Подаци о заступнику:
Име и презиме: Томислав Мацановић
ЈМБГ: 0501948710160
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 109, Београд-Нови Београд, Србија

Страна 1 од 2

Предвиђено време на које се удружење оснива: Неограничено
Област остваривања циљева:
Неговање традициЈе и промовисање културе, језика и других историјских вредности
„народа завичаја и његових стваралаца.

Образложење
Подносилац пријаве број БУ 3565/2010, поднео je дана 07.04.2010. године, пријаву за упис
усклађивања:
УДРУЖЕЊЕ ПЉЕВЉАКА У БЕОГРАДУ.
у Регистар удружења, и документацију заведену у потврди о примљеној пријави број БУ
3565/2010.
Како су испуњени услови прописани одредбом члана 79. Закона о удружењима
(„Сл.гласник PC" бр.51/09.) и члана 30. Правилника о садржини, начину уписа и вођења
Регистра удружења („Сл.гласник PC" број 80/09), Регистратор je одлучио као у диспозитиву.
Упис усклађивања у Регистар удружења, врши се без накнаде.
Поука о правном средству:
Против овог решења може се изјавити жалба министру надлежном за послове државне
управе и локалне самоуправе, у року од 15 дана од дана пријема решења, a преко Агенције за
привредне регистре.
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Нивес Чулић
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