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Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта  5000197196321 

 

Број: БС 559/2022  

Веза: БС 475/2022  

Дана 17.02.2022. 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 23. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре 

(Службени гласник РС”, 99/2011, 83/2014, 31/2019 и 105/2021), поступајући по захтеву Српска 

асоцијација за спортски менаџмент, коју је поднео/ла:  

Име и презиме: службено лице 

 

доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

Исправља се грешка начињена приликом доношења решења број БС 475/2022 од 

11.02.2022. године, тако да уместо  
 

 Гране спорта:  
 

Тако да уместо:  
Врста спорта - Све врсте спорта 

Грана спорта - Све врсте спорта - све гране спорта  

 

Треба да стоји:  
Врста спорта - Све врсте спорта 

Грана спорта - Све врсте спорта 

-Све гране спорта  

 

У свему осталом Решење број БС 475/2022 од 11.02.2022. године остаје на снази.  

Овo решење о исправци грешке саставни је део решења и има правно дејство од дана од којег 

правно дејство има наведено решење.  

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

У поступку провере правилности уписа података у Регистар спортских удружења, друштава и 

савеза у области спорта, о:  

Српска асоцијација за спортски менаџмент 
 

Матични број: 28736240  

 

по захтеву подносиоца, а у складу са овлашћењем из члана 23.став 1. Закона о поступку 

регистрације у Агенцији за привредне регистре, регистратор је утврдио да постоји грешка 
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начињена приликом доношења решења број БС 475/2022 од 11.02.2022. године, па се овим 

решењем грешка исправља као у диспозитиву. На начин прописан одредбом члана 23. став 1. 

истог закона, исправка података је извршена у Регистру спортских удружења, друштава и 

савеза у области спорта.  

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог решења може се изјавити жалба министру 

надлежном за послове омладине и спорта,  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 490,00 динара за 

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

износу од 570,00 динара по Тар. бр. 9. Закона о републичким 

административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 

43/03, 61/05, ... , 95/18 и 38/2019, 86/2019, 90/2019 –испр., 

98/2020, 144/2020 и 62/2021). 

  

 

 

 
РЕГИСТРАТОР  

__________________  

Нивес Чулић  

  


