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Stlodno odredbi iz clana 11. stav 1. Zakona o privrednim drustvima ("SJ. glosnik RS"� br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 

- dr. zokon f 5/2-015), dana 16.07.2015. godine zakljucuje se 

UGOVOR O OSN,IVANJU PRIVREDNOG DRU�TVA 

Energy & nnov-at'on doo Beo-erad 

Beograd, 2015. godine 
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predmet osnivanja 

flan 1. 

Predmet ovog ugovora le os.nivanje priv.rednog drustva u pravnoj formi drustva s ogrameenom odgovornoscu. 

Privredno drustv.o osnlva se na neodredeno vreme. 

Privredno drustvo osniva se kao dvoclano drusNo s ogranicenom odgovomoseu. 

paslovno im« I sedihe osnivata druitva 

Clan 2. 

Qsnhtali privredn-0g drustva su: 

ANA BRNAatl. •z Beograda, UHca Solina bro] , JMBG�  

IGOR lSAILOVIC, iz Beograda, Ulica SJobodana late Berberskog bre]  JMBG: 

poslovno ime ; sediste drustva 

Clan 3. 

PosJovno ime dr�tva glasi: 

E'nergy & lnn,o,vationi doo Beograd 

flan 4. 

Sediste drustva nalazi se na adresl; Utica �olina , Beograd 

Sediste privredoog drus.tva me!'!'lja se odlukom skupstin.e drustva. 

preteina delotnost druttva 

flans. 

Pretefoa delatnost c;iruit\la }e 11.12 in,zenjerske delatnosti I tehnfai>. savetovanje 

Orustvo pored navedene pretezne delatnesti moze obavljati i sve ostale delatnosti u sJdadu sa Zakonom o klasifikaciji 

delatnestt, 

Orustvo lma prave da u okviru.upisanih del,atnosti obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa, kao i da pruta usluge 

u spoljnotrgovinskom prometu u ekviru upisanih delatnostl. 

ukupan tznos osnovnog kapitalo drustva 

Cfan 6. 

Ukupan upisan,i osncvnt kapital Orustva iznosi 100,000.00 RSD, i to uplsan novtani kapital u iznosu 100,000.00 RSD 

kaji ee biU uptaceo UJ roku od dve godine. od dana zakijuc_enja ovog ugovora. 

osnivalki u/()zi cJanova druitva 

Clan 7. 

Osnfvacki ulog clana Ane Brnabit cini upisani novcan·i kapital u iznosu od 70,000.00 RSD, na osnovu cega je ovaj clan 

stekao 70% udeta u orustvu. 

Osnhtalki ulog claoa lgera JsaibYica cini upisani nov�ani. kapital u iznosu od 30,.000.00 RSD, na osnovu cega je ovaj 

c.lan stekao 30% udeta u drustvu. 
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organi druitva i njiho.ve nadlelnosti 

Clan 8. 

Drustvo Ima skup.sttnu i jednog direktora. Upravljanje drustvom je jednodomno. 

skupstina drustva 

Clan 9. 

Svi ftanovi drustva cJne skups,tinu. 

Clan 10. 

Svakom clanu 1%. udela daje pra1vo na 1 glas. Skupstina drustva donosi odluke o: 

J. imenot!Ol:tjtJ i nurdenj'u direktoro dMtvo 

2. davanju i pre.stanku prokure 

.1. imtmo110nju t nutt2nJu lntem.og revlzora 

4.. so.dditti svokog utovorv· iz.metlu dnlltvO! i dlrektora dndtvo 

5. 11isini nakn.ade, iii nagrade: za rad prokuriste- Ui prokurlsta 

6. visini na/cnade iii nagfflde zo radi internog rewzom 

7. imenovanju likvidacionog uprovnita I potv.nfhianju lllcvidaclonog bilansa, 

a� visini naknade za rad lllcvldodonog, upravnlka 

9. odobnw.anju /ina11S.ijskih lzvelta}a I drugih lzv.eltaja orgona drultva u vezl sa flnanslj$klm uveltajima aka 

post* 

JO. potvttfivanju �vestaja in.ternog revizora 

ll. raspodeli dobiti-1 isplatl dhlkl.endll� danu obroluna za lspJatu divldenth I toku zo lsplate dlvldende I pokrial 

gubitaka 

12. pove@.tt/v i smo�nju osnow,og kopitola1 dndtva 

13. sticanJu sopstttenlh udela druhtlo 

14. statusnlm promenamQ.,, promeni provne forme drultva I stkanje l rotpolaganje /movinom velike vrednostl 

.ts. promenl pos/011n09 imena, sedii.ta I cklatnostl drultva 

16. presto-nku d.rultvt, 

l1.. il:me.t>I osnitlalk.og o.kto dtvfl'IIO: 

16. optereU«,nfal (z.cilo1i, -·J udela 

19� drian/11 i luvanju dokumenata u sediJ.t11 druhw:J 

20. odrediVOttja dne1111Dg redti- sednice· skupJt,ne drultva 

21. donosenju poslot1nika o rodu skupltine drustva 

Skupstina drustva ima i sve druge nadlefoosti propisane Zakonom o privrednim drustvima. 

Skup!tina drustva sve odlu,ke dooosi veclnom od 51 glasa od ukupnog broja gtasova u skup�tini drustva. 

di,ekto, drustv.a 

Ctan 11. 

OnJst\#o. zastupa direktor. 

Direktor drustvo 2astupa bez ogranicenja ovlas.cenja. 

www.K
RIK

.rs



' . 

flan 12. 

Olrektor imenuje odgoverna lica u dru.stvu i rasperedule radnike aa radna mesta. 

Oirektor je ovla!ten d'a n�ograniteno zastupa drustvo, kako u unutras.njem, tako i u spcljnotrgevinskom poslovanju. 

Direktor moie davaU specijalna i genera.Ina punomocja aa zastupanje drustva. 

flan 13. 

Za dlrektora drustva imenuje se Milica Durdic, iz Beograda, Utica N-ebojsina broj J M B G :  

raspodela dobiti i pokrice gubitaka druftva 

flan 14. 

Skupstina drustva odlucuje o rasporedivanju ctobiti drustva po zavrsetku poslovne godi:ne. 

Osnivaci mogu u celosti povuc-i estvarenu dobtt, a mogu istu, u celosti iii dellmlcno, reinvestirati u drustvo, odnosno 

izvrsiti ojegovu dokapitalizaciju. 

Dobit estvarena u 2015. godini blce rasporedena majkasnije do 30. juna 2016. godine, a dobit estvarena u svako] 

narednoj kalendarsko] godini bite rasporedena najkasnije do 30. juna u godini koja sledi nakon godine u kojoj je ta 

doblt ostvarene. 

zavrine odredbe 

Oan 15. 

Za sve sto nije predvideno ovlrn ugovorom, prlmeniivace se odgevarajuce odred:be Zakona o pr ivrednim drustvima, 

Ove] ugovor stupa na snagu danom potpisivanja. 

Ov.aj ugovor maze se menjati bez overe potpisa pred nadlefnlm organom overe. 
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Регистар привредних субјеката 5000101684906

БД 63442/2015 

Датум, 21.07.2015. године 
Београд 

Регистратор Регистрa 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, 83/2014), одлучујући о јединственој регистрационој 
пријави оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар 
пореских обвезника, коју је поднео/ла:

Име и презиме: Игор Исаиловић 
ЈМБГ:

доноси 

РЕШЕЊЕ 

Усваја се јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и
регистрације у јединствени регистар пореских обвезника, па се у Регистар привредних субјеката
региструје: 

Energy & Innovation doo Beograd-Savski Venac 

са следећим подацима: 

Пословно име: Energy & Innovation doo Beograd-Savski Venac 

Регистарски број/Матични број: 21122505 

ПИБ (додељен од Пореске управе РС): 109072938 

Правна форма: друштво са ограниченом одговорношћу 

Седиште: Београд , Шолина  Београд-Савски Венац, 11000 Београд, Србија 

Претежна делатност: 7112 - Инжењерске делатности и техничко саветовање 

Време трајања: неограничено 
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Основни капитал: 
Новчани капитал 

Уписан: 100.000,00 RSD 

Подаци о члановима: 
 Име и презиме: Игор Исаиловић 

ЈМБГ: 
Подаци о улогу члана 
Новчани улог 

Уписан: 30.000,00 RSD 
Удео: 30,00% 

 Име и презиме: Ана Брнабић 
ЈМБГ: 
Подаци о улогу члана 
Новчани улог 

Уписан: 70.000,00 RSD 
Удео: 70,00% 

Законски (статутарни) заступници: 
Физичка лица: 
 Име и презиме: Милица Ђурђић 

ЈМБГ:
Функција у привредном субјекту: Директор 
Начин заступања: самостално 

Датум оснивачког акта: 16.07.2015 године 

Регистрација документа: 
Уписује се: 

 Оснивачки акт од 16.07.2015 године. 

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  17.07.2015.  године  јединствену
регистрациону пријаву оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени
регистар пореских обвезника број БД 63442/2015, за регистрацију: 

Energy & Innovation doo Beograd-Savski Venac 

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,  као  и  члана  26.  Закона  о  пореском  поступку  и  пореској
администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02...2/2012). 

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. 
119/2013, 138/2014  и 45/2015).
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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 

ОБАВЕШТЕЊЕ: 

У прилогу овог решења налази се потврда о додели пореског идентификационог броја (ПИБ), а 
ако се у прилогу ова потврда не налази у обавези сте да се обратите Пореској управи ради 
доделе ПИБ-а. Обавештавамо вас да сте у обавези да поднесете јединствену пријаву на обавезно
социјално осигурање, ОДМАХ по пријему овог обавештења, на једном од шалтера било које 
организационе јединице организације за обавезно социјално осигурање (Републички фонд за 
пензијско и инвалидско осигурање, Републички завод за здравствено осигурање, Национална 
служба за запошљавање) или преко портала Централног регистра обавезног социјалног 
осигурања (http://www.croso.rs/).
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Skupstina privrednog drustva "Energy & Innovation doo Beograd-Savski Venac", �olina rnatlcn! broj: 

21122505, PIB: 109072938 (u daljem tekstu: "Dru!tvo"), na sednici odrfanoj dana 08.08.2016. godine donosi: 

ODLUKU 

·O promeni sedista Drustva- 

Clan 1. 

l\\\l\\i\\ll 
Menja se sedlste privrednog drustva tako da ce Drustvo ubuduce obavljati delatnost na adresi: Dobrinjska 5, 

Beograd, opstina Stari grad. 

Clan 2. 

Ova odluka stupa na snagu danom donosen]a. 

Clan 3. 

Direktor privrednog drustva je dufan da podnese prijavu promene Agenciji za privredne reglstre u roku od 15 dana 

od dana donosenja ove odluke. 
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JlLt illJi 
Yroeopxe crpaae: 

AHa 6pHa6111h H3 6eorpaAa, y11Hu,a Wom1Ha 6poj /IINHe xapre:  H3Aara OA nc Bpaxap, jM6r: 

(y aaJ'beM meucmy: npeHocwra14) 

MHnM1.4a 1,ypl)H?I H3 6eorpaAa, He6ojwi.1Ha 6poj JlHYHe xapre  H3AaTa y ny sa rpaA 6eorpaA, 

JM6r: 

(y aaJ'beM mexcmy: CmuL(Q/10&4) 

YrOBOP O nPEHOCY YAEllA 
y npHepeAHOM APYWTBY 

Energy & Innovation AOO Beograd-Savskl Venac: 

Beorpan, 2016. roAHHe 

\.fnaH 1. 

YroeopHe crpaae carnacso KOHCTaryjy Aa cy Kao 1.111aHoe11 npaspeaaor APYWTea Energy & Innovation doo 

Beograd-Savskl Venac, Wo11HHa Mant1.1H11 6poj: 21122505, nv16: 109072938 (y Aa/beM rexcv: Apywrao), y 

Peractpv AreH4Hje aa np11epeAHe peracrpe yn11caH11: 
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-AHa EipHa61-1n, jM6r:  ca 70% YAe11a 

-lilrop lilca1-111oa1-1n, jM6r:  ca 30% YAe11a 

npeoMem yzoaopa 

lfnaH 2. 

npeAMeT oaor Yroaopa jecre npeaoc u.e110KynHor YAC/la npeHOCHOU,a Ha CTHU,ao4a H TO 70 % YAella y APYWTBY 

WTO npencrasrsa ym1caHH HOB4aHH KanHTa/1 y H3HOCY OA 70.000,00 AHHapa. 

YAeO y APYWTBY ce npeHOCH ca npeHOCHOU,a Ha CTH4ao4a 6e3 HKaKBHX repera, aanora H/IH APYrHX orrrepeheiea H 

ca ca1-1M noae3aHHM npaaawa. 

e11acHu111<a cmpy1<mypa HOKOH npeuoca yoena 

lfnaH 3. 

B11acHH4Ka crpvxrvpa y Apywrey HaKoH npesoca vAe11a MeH>a ce H rnaca: 

Y11aH MHIIHU,a T,ypT)Hn ynHcao je HOBl.faHl-1 Kan1-1ra11 y H3HOCy OA 70.000,00 AHHapa 4HMe je crexao 70% YAella y 

APYWTBy. 
Y11aH lilrop l-1CaH/IOBl-1n vnacao je HDB4aHH xanaran y H3HOcy OA 30.000,00 AHHapa 4HMe je crexao 30 % YAe/la y 

APYWTBy. 

HQKHQOO 30 npenoc yoena 

lfnaH 4. 

flpexoc YAe11a 1113 osor yroaopa spura ce 6e3 HaKHaAe. 

npoMeHa yoena y AnP 

YnaH 5. 

nomHcHBaH>eM osor yroeopa, Crn4a11a4 CTH4e npaeo Aa ce npeA AreHU,HjDM sa npHapeAHe peracrpe vnauie Kao 
111Ma11a4 npaea Ha YAe!IHMa KOjH ce npesoce Ha ocHDBY oaor yroeopa. 

3axree sa vnac Ilpaaa Crauaoua 1113 crasa 1. oaor 4/laHa 61-1l'le noaaer y po Ky DA 15 AaHa OA AaHa 3aKJb'{4eH>a oaor 
vrcecpa. 

nomnucueosee u padH>e npu11u1<0M nomnucueawa 

lfnaH 6. 

Oeaj Yrceop nocra]e npaaao 06aae3yjyn11 AaHOM nDmHCHBaH>a DA crpaxe YrDeopHHX crpaaa H oeepe npen 

HaAJ1e>t<HHM DpraHDM oaepe y HHTerpallHDM TeKCTy, a MO>t<e 6Hrn paCKHH'{T H3 paanora npeABHf)eHHX OBHM 
YroeopoM. 

lfnaH 7. 

CeH e11eMeHn1 DBDr YrDsopa cMarpajy ce 6HTH"1M e11er.1eHTHMa, r], pacKHAHH cy yc11oe1,1 oeor yroeopa. Yroeopae 

crpase cy vnosaare ca CBHM npaBHHM Iii q>HHaHCl-1jCKHM e11eMeHTHMa nOC/IDBaH>a APYWTBa, r], vnoasare cy ca CBHM 
npae1-1Ma H o6aee3aMa APYWTBa npewa rpen1o1M 111-141-1Ma, re npeAMeTHe YAe11e npHxearajy ca CBHM npaeHMa H 
o6aee3aMa. 

Yroscpue crpase ce 06aee3yjy p.,a p.,p>+<e y ralaocra cee 1-1H<f>DpMaU,Hje 1,1 p.,oKyMeHra xoje Mel)yco6Ho np1-1Me, a Koje 

ce OAHOCe Ha oeaj YrDBDP, DCHM "1Hq>OpMa4111ja 1,1 AOKyMeHara KOjH cy eel, npeAOl.feHH jaBHOCTH H, OAHOCHD H/IH y 

C11yl.fajy saxreaa HaAJ1e>+<HHX oprasa H, OAHDCHD H/IH y op.,roeapajyneM nocrynKy npeA HaAJ1e>+<Hl-1M opraHHMa 1<aAa 

je ro y HHrepecy Yrosopae crpaae paAH ocraape-ea 1-beHHX npaaa III HHTepeca H TO y nepHOAY DA 5 (ner) rOAHHa 

DA AaHa nDTnHCHBaH>a.  Yrosopae crapae ce D6aee3yjy Aa HaBeAeHe HHq>DpMa41,1je Helle OTKPHTH 6Hl10 l<OM 
APvroM /IHU.Y OCHM CBOjHM sanocneuawa, areHTHMa H/lH caeeTHHU,HMa l<OjHMa cy HeDnXOAHe P3AH H3Bpwaeal-ba 

osor Yroeopa. 
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Oeaj Yroeop MO>Ke 6Hrn 1113MeH>eH jeAHHO m1cMeHIIIM AOKyMeHTOM KOjH je nornacas OA crpaae YroeopHIIIX crpaaa 
y HCTOM 06m1Ky Kao oeaj Yroeop. 

�naH 8. 

Hehe ce cMarparn Aa ce 6111110 xoja Yrosopaa crpasa osor Yroeopa OAPeKna 6111110 Kor npaea H 6111110 xoje OAPeA6e 
oeor Yroeopa, OCIIIM YKO/lHKO TaKBO OAPHU,aH,e He 6yAe H3BpWeHO y nHCMeHoj q>opMIII Ill ncrnacaac op, Te 
Yroaopae crpase. EeeHrya11Ho onpaurra-se 1,13epweHe noapeae 611110 Koje OAPeA6e oeor Yroeopa xoje Y"!l1HH 

jeAHa Yroeopaa crpaaa Hene 1-1Man1 Aejcrea H"1TH ne ce ryMa4HTH Kao OAPI-IU,aH>e OA 61,1110 Kor npaea 1,13 APvre 

op,pep,6e oeor Yroeopa Hlllrn ne ce ryMa4HTH Kao onpaurra-se 6yp,yn111x noepep,a Here OApep,6e. 6111110 xole 

npop,y>KeH>e poxa aa H3epweH>e aexe ofiasese H/1111 pap,H>e 1113 osor Yroeopa sehe ce cMarparH sa npop,y>Kett>e 

epeMeHa aa 1113epweH>e p,pyre otiaseae 11111111 pap,tbe. 

�naH 9. 

Oeaj yroeop npep,crae/ba npaey eo/by vroaopsax crpasa re ra saro III nom1-1cyjy. 

CeH np111Mepu,H IIIMajy Hcry npasav CHary H p,ejCTBO. 

Yrosopae crpaae: 

Cr1,14a11au, 
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IT orsph yj e c e A a j e. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1 .  AHa EpHa6Hh pohea/a y Beorpan, (nsanecer ocxor cenrexopa XH11>a.n;y 
nesercro cenaxaecer nere) ronaae. ca npe6HBaJIHIIITeM y Beorpan Ynm�a Illonaaa 
6poj ,  JMEf:  y  npacycrsy jasaor 6eneJKHHKa 
csojepysao nornacao/na OBY acnpasy, npeaocanan ynena, 

H.n;eHTHTeT IlOAHOCHOUa acnpase yraphea je )'BHAOM y JIH'tlHY xapry 6p. 
asnara 18 .06 .2014 on crpaae ITC BPA qAP. ------------------------------------------------------------------ 
2 .  Manaua 'fjypljHh pohea/a y Beorpany, (ocaxaaecror jyaa XH11>a.n;y 
nesercrc ocaxnecer e) ronaae, ca npetiasanaurrex y Beorpany Ynaua Hefiojmaaa 
6poj . JMEf: y npacycrsy jasaor 6eneJKHHKa 
csojepyxao nornacao/na OBY acnpasy. crananan ynena. 
H.n;eHTHTeT IlOAHOCHOQa acnpase yTBpljeH je YBHAOM y JIH't{HY xapry 6p. 
asnara 09 . 1 2 .2014 on crpane TIY 3A f PA)l EEO I' PA)l. ------------------------------------------------ 
Hcnpasa crpaaxe/crpaaaxa, aanacaaa Ha xoxnjyrepcxox nrraxnaxy H cacroja ce on 
3 (rpa) nacra H 3 (rpn) crpauana, oaepeua je  y  3 npaxepxa sa norpe6e 
crpaaxe/crpaaaxa, a 1 (jenaa) oaepea npaxepax, ocraje KOA nocrynajyher [asaor 

6eneJKHHKa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
j aBHH 6eneJKHHK osepox OBe acrrpase norspsy]» IlOTilHC crpaaxe H He onrosapa 33 

ca.n;p.:HCHHY HcnpaBe. --------------·-------------------------------------------------------------------------------------- 
Ha KH an a aa oaepy 3 (TpH)  npaxepaxa aanrraheaa je  y YKYilHOM H3HOCY 
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Регистар привредних субјеката 5000115607298

БД 64272/2016 

Дана, 11.08.2016. 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, 83/2014), одлучујући о регистрационој пријави промене
података  код Energy & Innovation doo Beograd-Savski  Venac,  матични број:  21122505,  коју  је
поднео/ла: 

Име и презиме: Никола Родић 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

УСВАЈА СЕ регистрациона пријава,  па се у Регистар привредних субјеката региструје
промена података код: 

Energy & Innovation doo Beograd-Savski Venac 

Регистарски/матични број: 21122505 

и то следећих промена: 

Промена пословног имена: 
Брише се: 

Energy & Innovation doo Beograd-Savski Venac 
Уписује се: 

Energy & Innovation doo Beograd-Stari Grad 

Промена седишта привредног друштва: 
Брише се: 

Адреса: Шолина  , Београд-Савски Венац , 11000 Београд , Србија 
Уписује се: 

Адреса: Добрињска 5 , Београд-Стари Град , 11000 Београд , Србија 

Промена чланова: 
Брише се: 

 Име и презиме: Ана Брнабић 
ЈМБГ: 
Новчани улог 

Уписан: 70.000,00 RSD 
Удео: 70,00% 
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Уписује се: 
 Име и презиме: Милица Ђурђић 

ЈМБГ: 
Новчани улог 

Уписан: 70.000,00 RSD 
Удео: 70,00% 

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  08.08.2016.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 64272/2016 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 испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у диспозитиву
решења, у складу са одредбом члана 16. Закона. 

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. 119/2013, 138/2014, 45/2015 и 106/2015). 

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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