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Регистар привредних субјеката 5000077080894
БД 99167/2013

Дана, 16.09.2013. године
Београд

Регистратор Регистра привредних субјеката, који води Агенција за привредне регистре, на
основу члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре
(„Службени гласник РС“, бр. 99/2011), одлучујући о регистрационој пријави промене података
код AKCIONARSKO DRUŠTVO TIMOČKA TELEVIZIJA I RADIO, ZAJEČAR, матични број:
17431714, коју је поднео/ла:

Име и презиме: Слађана Томић
ЈМБГ: 1403960185707

доноси

РЕШЕЊЕ

I УСВАЈА СЕ регистрациона пријава у делу који се односи на регистрацију промене
података:

- Директори/Одбори акционарског друштва, Законски заступници,
па се региструје промена података код:

AKCIONARSKO DRUŠTVO TIMOČKA TELEVIZIJA I RADIO, ZAJEČAR
Регистарски/матични број: 17431714

Промена законских заступника:
Физичка лица:

Брише се:
 Име и презиме: Велимир Огњеновић

ЈМБГ: 2604956750040
Функција у привредном субјекту: Извршни директор
Начин заступања: заједнички
Ограничење овлашћења за заступање супотписом:

- потписом неизвршног директора друштва - председник одбора друштва, на све
правне послове преко вредности од 1.000,00 евра у динарској противвредности.

Уписује се:
 Име и презиме: Слађана Томић

ЈМБГ: 1403960185707
Функција у привредном субјекту: извршни директор
Начин заступања: самостално
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Промена одбора директора:

Чланови одбора директора - физичка лица:
Брише се:

 Име и презиме: Саша Радуловић
ЈМБГ: 0304978750027

 Име и презиме: Велимир Огњеновић
ЈМБГ: 2604956750040

Уписује се:
 Име и презиме: Мирјана Гојголовић

ЈМБГ: 1401985188899

 Име и презиме: Слађана Томић
ЈМБГ: 1403960185707

II ОДБАЦУЈЕ СЕ регистрациона пријава у делу који се односи на регистрацију
ограничења овлашћења заступника друштва, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана
14. став 1. тачка 3) Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

Образложење

Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 11.09.2013. године регистрациону
пријаву за промену података број БД 99167/2013 и уз пријаву је доставио документацију
наведену у потврди о примљеној регистрационој пријави.

Проверавајући испуњеност услова за регистрацију промене података, прописаних
одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре,
Регистратор је утврдио да су у делу регистрационе пријаве који се односи на регистрацију
промена

- Директори/Одбори акционарског друштва, Законски заступници

испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у ставу I диспозитива решења, у
складу са одредбом члана 18. Закона.

Ставом II решења одлучено је у складу са одредбом члана 17. став 1. Закона о поступку
регистрације у Агенцији за привредне регистре, тако што је регистрациона пријава одбачена у
делу који се односи на регистрацију ограничења овлашћења заступника друштва, јер је
утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка 3) Закона о поступку регистрације
у Агенцији за привредне регистре, из следећих разлога:

Одредбом члана 33. став 1. Закона о привредним друштвима прописано је да је
заступник дужан да поступа у складу са ограничењима својих овлашћења која су утврђена
актима друштва или одлукама надлежних органа друштва. Одредбом става 2. и 3. истог члана
Закона, императивно је прописано да се ограничења овлашћења заступника не могу истицати
према трећим лицима, изузев ограничења овлашћења заступника у виду обавезног супотписа
која се могу истицати према трећим лицима, ако су регистрована у складу са законом о
регистрацији.

Из цитиране одредбе Закона произилази да трећа лица нису дужна да имају сазнање,
нити да воде рачуна, о ограничењима заступника привредних друштава, односно да су
заступници дужни да послове из свог делокруга обављају у оквиру овлашћења која су им дата,
као и да ограничења овлашћења заступника нису предмет регистрације, изузев ограничења
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овлашћења заступника у виду обавезног супотписа која се могу истицати према трећим лицима,
ако су регистрована у складу са законом о регистрацији.

Како је увидом у достављену регистрациону пријаву и одлуку о именовању заступника
друштва – извршног директора утврђено да се предвиђена ограничења не односе на постојање
обавезног супотписа, већ на остала ограничења овлашћења у заступању (што није исто што и
спупотпис), то је Регистартор у овом делу одбацио захтев за регистрацију.

Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за
послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник
РС“, бр. 5/2012).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се изјавити жалба
министру надлежном за положај привредних
друштава и других облика пословања, у року
од 30 дана од дана објављивања на интернет
страни Агенције за привредне регистре, а
преко Агенције.

РЕГИСТРАТОР
__________________

Миладин Маглов
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