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Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта  5000057519659 

БС 3592/2012  
Дана 12.04.2012. године  
Београд  
 

Регистратор Регистра удружења, друштава и савеза у области спорта који води Агенција 
за привредне регистре, на основу члана 63. став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 
24/2011), и члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре 
(„Службени гласник РС“, број 99/2011), одлучујући о регистрационој пријави за регистрацију 
превођења ПЛИВАЧКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ у Регистар удружења, друштава и савеза у 
области спорта, коју је поднео/ла:  
 
Име и презиме: Коста Боришев  
 
доноси:  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

Усваја се регистрациона пријава и региструје се у Регистар удружења, друштава и савеза у 
области спорта, превођење:  
 

Назив: ПЛИВАЧКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ  
 
Облик организовања: Територијални спортски савез  
 
Скраћени назив: ПСВ  
 
Седиште и адреса: Масарикова 25, спрат 1, стан 17, Нови Сад, Нови Сад - град, Србија  
 
Матични број: 08088063  
 
ПИБ: 100724787  
 
Бројеви рачуна у банци:  

340-1938-33  
 
Датум уписа у регистар: 25.11.1961  
 
Датум доношења Статута: 12.03.2012  
 
Делатност: 9319 - Остале спортске делатности  
 
Грана/гране спорта:  

• Пливање  
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Подаци о заступнику:  
 
Име и презиме: Драган Радосав  
ЈМБГ: 1407971850066  
Адреса: Апатинска 42, Зрењанин, Србија  

 
Предвиђено време за које се оснива: Неограничено  
 
Чланство у савезу или другој асоцијацији у земљи и иностранству: Спортски савез 
Војводине; Пливачки савез Србије.  
 

Контакт подаци:  
Телефон1: +381 (0)21 4737160  
Факс: +381 (0)21 4737160  
WEB Адреса: www.vojvodina-swim.org  
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

Подносилац регистрационе пријаве број БС 3592/2012, поднео је дана 05.04.2012. године, 
усаглашену регистрациону пријаву за регистрацију превођења:  

ПЛИВАЧКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ  

у Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта и документацију заведену у 
потврди о поднетој регистрационој пријави број БС 3592/2012.  

Проверавајући испуњеност услова прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку 
регистрације у Агенцији за привредне регистре, регистратор је утврдио да су испуњени услови 
за регистрацију, и у складу са одредбом члана 16. истог закона је донео одлуку као у 
диспозитиву.  
 

Регистрација превођења у Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта врши 
се без накнаде.  
 

 

 

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  

 


