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Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта  5000197059855 

БС 475/2022  

 

Дана 11.02.2022. 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), 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре ("Сл. 

гласник РС" 99/2011, 83/2014, 31/2019 и 105/2021), одлучујући о јединственој регистрационој 

пријави оснивања правних лица и других субјекта Српска асоцијација за спортски 

менаџмент и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника, коју је поднео/ла:  

 

Име и презиме: Бојан Ђорђевић  

 

доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

Усваја се јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјекта и 

регистрације у јединствени регистар пореских обвезника и региструје се у Регистар удружења, 

друштава и савеза у области спорта, оснивање:  

 

Назив: Српска асоцијација за спортски менаџмент  

 

Облик организовања: Спортско удружење  

 

Скраћени назив: САСМ  

 

Скраћени назив на страном језику:  

 (енглески језик): SASM 

 

Назив у преводу на страни језик:  

 (енглески језик): Serbian Association for Sport management 

 

Седиште и адреса: ЂОРЂА ШАГИЋА 36, Београд-Раковица, РАКОВИЦА, Србија  

 

Матични број: 28736240  

 

ПИБ: 112884452  

 

Датум доношења Статута: 22.12.2021  

 

Делатност: 9319 - Остале спортске делатности  
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Грана/е спорта:  

 Врста спорта - Све врсте спорта 

Грана спорта - Све врсте спорта 

 

Подаци о заступнику:  
 

Име и презиме: Бојан Ђорђевић  

ЈМБГ: 2212985820400  

Адреса: ЂОРЂА ШАГИЋА 36, Београд-Раковица, РАКОВИЦА, Србија  

 

Предвиђено време за које се оснива: Неограничено  

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

 

Поступајући у складу са одредбом члана 17. став 3. и 4. Закона о поступку регистрације у 

Агенцији за привредне регистре, подносилац је доставио регистрациону пријаву заведену под 

бројем БС 475/2022, дана 09.02.2022 године, а позивајући се на број решења којим је претходна 

пријава одбачена БС 390/2022 године, јер је утврђено да нису били испуњени услови из члана 

14. став 1. тачка 2), 5), 6), 7), 8), 9) истог Закона.  

 

Проверавајући испуњеност услова за регистрацију, прописаних одредбом члана 14. Закона 

о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Регистратор је утврдио да су 

испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у диспозитиву решења, у складу са 

одредбом члана 16. Закона.  

 

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 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  

 


