
www.K
RIK

.rs



www.K
RIK

.rs



www.K
RIK

.rs



www.K
RIK

.rs



www.K
RIK

.rs



www.K
RIK

.rs



www.K
RIK

.rs



www.K
RIK

.rs



www.K
RIK

.rs



www.K
RIK

.rs



www.K
RIK

.rs



www.K
RIK

.rs



www.K
RIK

.rs



www.K
RIK

.rs



www.K
RIK

.rs



PREVOD SA ENGLESKOG NA SRPSKI JEZIK 

(PECAT) 

PUNOMOCJE 
IZDATOOD 

PATRIMONS LIMITED 

OVIM PUNOMOCJEM datim na dan 30. aprila 2007. godine 

PATRIMONS LIMITED 

Preduzece osnovano i registrovano u Republici Kipar, pod reg. br. 71612, sa sedistem u 
Vasilissis Freiderikis, , El Greco House, Office  P.C. 1066, Nikozija, Kipar ( u daljem 
tekstu » Preduzece«) ovim postavlja: 

UIUANU LAZOVIC 

NOVIBEOGRAD 

(u daljem tekstu »Punomocnik«) za pravog i zakonitog punomocnika Preduzeca u svim 
drzavama sveta da u ime i za racun Preduzeca obavlja iii izvrsava bilo koju i sve radnje koje 
se ovde pomenute, odnosno: 

1. Da primenjuje za racun Preduzeca prema pravnim i fizickim licima, drzavnim 
organima i organima lokalne administracije, prijave, potrazivanja, tuzbe, zalbe i da 
zakljucuje sa gore navedenim licima iii organima bilo koje ugovore i transakcije. 

2. Da otvara, drzi, zatvara za racun Preduzeca u bilo kojoj banci iii bankarskoj instituciji 
bilo koje racune i da izvrsava bilo koje bankarske operacije. 

3. Da potpisuje za racun Preduzeca bilo koja dokumenta, vrsi indosiranja, pretvara u 
gotovinu vlastite menice i druga radna dokumenta. 

4. Da osniva, reorganizuje i likvidira ogranke i predstavnistva Preduzeca i da izvrsava 
njihovo rukovodenje. 

(PECAT I POTPIS REFERENT A OVERE) 
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(PECAT) 

5. Da deluje kao osnivac pravnih lica i takode da deluje u administrativnirn organima 
pravnih lica. 

6. Da ucestvuje u investicijama, da ulazi u bilo koje ortakluke, preduzeca, asocijacije i 
druge komercijalne i nekomercijalne saveze. 

7. Da pribavlja i otuduje, zvanicno registruje za racun Preduzeca bilo koju imovinu, 
pokretnosti i takode da izdaje zakonski validne racune. 

8. Da glasa o akcijama koje pripadaju Preduzecu na Generalnoj skupstini akcionara, 
akcionara i osnivaca kompercijalnih preduzeca, u kojima je Preduzece registrovani 
akcionar iii osnivac, o svim pitanjima dnevnog reda na nacin na koji misli da je 
potreban. 

9. Da ucestvuje u arbitrazama, sudskim, carinskim i drugim organima koji sprovode 
zakone, ukljucujuci i pravo da tuzi, da menja predmet tuzbe, zakljucuje mimo 
poravnanje, i izjavljuje zalbe na (izjave, odluke) sudskih, carinskih i drugih organa 
koji sprovode zakone; da ucestvuje u arbitraznim organima za poravnanje sporova i da 
predstavlja interese Preduzeca pred svim drzavnim i javnim organima, entitetima i 
institucijama. 

10. Preduzece nije odgovomo za obaveze, bez obzira na njihovu prirodu, koje zakonski 
Punomocnik napravi u prekoracenju finansijskih sredstava koje su na raspolaganju 
Preduzecu. 

11. Ovo punomocje ne moze biti preneseno na bilo koju trecu stranu i Preduzece izricito 
izjavljuje da se nikakva podpunomocja ne mogu izdati na temelju ovog punomocja. 

12. Ovo punomoeje ce se upravljati zakonima Kipra. Bilo koji spor izmedu strana, 
Preduzeca i ili strana koje se oslanjaju na sadasnje punomocje ce se iskljucivo resavati 
pred nadleznim sudovima na Kipru u kom slucaju ce se primenjivati zakoni Kipra. 

13. Ovo punomocje ce biti vazece godinu dana od datuma njegovog izdavanja sve do 29. 
dana aprila 2008. godine. 

(PECAT I POTPIS REFERENT A OVERE) 

(PECAT) 
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Osnivaci Preduzeca za elektronske kornunikacije, trgovinu i usluge 
«ART COMUNICATION» d.o.o. Beograd, ulica Mike Alasa broj 44 
zakljucuju dana 17.05.2007. godine u Beogradu, 

ANEKS 
O izmenama osnivackog akta JlllllUllJI 

Aneksom o izmenama osnivackog akta zbog pristupanja novog 
osnivaca menja se clan 3. Ugovora o osnivanju preduzeca koji sada glasi: 

Osnivaci preduzeca su: 

- Miomir Pojic sa 27% osnivackih prava i udela u preduzecu i 
osnivackim kapitalom: upisano i uplaceno 550,9296 EUR 

- Milos Pojic sa 26% osnivackih prava i udela u preduzecu i 
osnivackim kapitalom od: upisano i uplaceno 530,5248 EUR 

- Preduzece «PATRIMONS LIMITED» sa 47% osnivackih prava i 
udela u preduzecu i osnivackim kapitalom od: upisano i uplaceno 
959,0256 EUR 

U svim ostalim clanovima osnivacki akt ostaje nepromenjen. 
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Регистар привредних субјеката 5000077668498

БД 106017/2013 

Дана, 02.10.2013. 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  PREDUZEĆE  ZA  ELEKTRONSKE  KOMUNIKACIJE,  TRGOVINU  I  USLUGE  ART
COMUNICATION DOO BEOGRAD (STARI GRAD), матични број: 17572482, коју је поднео: 

Име и презиме: Миомир Појић 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

PREDUZEĆE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE, TRGOVINU I USLUGE ART
COMUNICATION DOO BEOGRAD (STARI GRAD) 

Регистарски/матични број: 17572482 

и то следећих промена: 

Промена забележби: 

Уписује  се  у  Регистар  привредних  субјеката  Уговор  о  преносу  управљачких  права,
закључен дана 30.09.2013. године између Вање Удовичића, ЈМБГ , као преносиоца права и
Милоша Кнежевића, ЈМБГ , као стицаоца права, којим преносилац, као власник 18% удела
у привредном друштву ART COMUNICATION DOO BEOGRAD преноси своја управљачка
права на стицаоца до престанка вршења јавне функције, сагласно чл. 35 закона о Агенцији
за борбу против корупције (сл. гласник РС бр. 97/08, 53/10, 66/11-ус, 67/13-ус). 

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  01.10.2013.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 106017/2013 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  ,
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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. 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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Регистар привредних субјеката 5000078413950

БД 113847/2013 

Дана, 24.10.2013. 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  PREDUZEĆE  ZA  ELEKTRONSKE  KOMUNIKACIJE,  TRGOVINU  I  USLUGE  ART
COMUNICATION DOO BEOGRAD (STARI GRAD), матични број: 17572482, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Миомир Појић 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

PREDUZEĆE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE, TRGOVINU I USLUGE ART
COMUNICATION DOO BEOGRAD (STARI GRAD) 

Регистарски/матични број: 17572482 

и то следећих промена: 

Промена претежне делатности: 
Брише се: 

6201 - Рачунарско програмирање 
Уписује се: 

6120 - Бежичне телекомуникације 

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  22.10.2013.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 113847/2013 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 испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у диспозитиву
решења, у складу са одредбом члана 16. Закона. 
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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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