
1. Company ·ASsECO SEE" D.0.0. 
BELGRADE, 19G MILUTINA 
MILANKOVICA, registration number 
07432461, represented by the President 
of the Management Board, Mlodrag 
MJrcetlc, as the company receiver, 
herelnan:er referred to as "Asseco SEE," 
on one side, and 

2. Company .ANTEGRA. D.o.o. BELGRADE, 
37-39 VOJVODE MISICA BLVD, 
registration number 17060929, 
represented by the President of the 
Management Board, DeJan Smlljanlc, hereinafter referred to as "ANTEGRA" 

3. Company •PEXIM CARDINFO• D.O.O. 
BELGRADE, IOB/11 MIHAJLA PUPINA 
BLVD, registration number 20066423, 
represented by the President of the 
Management Board, Mlljan Malls, 
hereinafter referred to as "PEXIM 
CARDINFO," 

ias companies which shall be terminated through 
absorption-type merger, on the other. 
Joint tltle for the Contracting Parties Is 

!
Participants In the process of absorption� 
type merger. 
!GENERAL PROVISIONS 
I 
!Whereas the founder and the 

I. Dru.Stva .. Asseco SEE" 000 BEOGRAD 
MILlJTINA MILANKOVICA 19G MATICNI 
BROJ 07432461 koga zastupa 
predsednik upravnog odbora Miodrag 
MlrtetlC kao druStva sticaoca u daljem 
tekstu .,Asseco SEE" sa jedne I 

2. DRUST\IA .ANTEGRA" D.0.0. BEOGRAD 
BULEVAR VOJVODE MISICA 37-39 
matltnl broj 17060929 koga zastupa 
predsednlk upravnog odbora OeJan 
SmllJanlt u daljem tekstu .,ANTEGRA .. 

3. DRUST\IA .PEXIM CARDINFO" D.o.o. 
BEOGRAD, BUL.EVAR MIHAJLA PUPINA 
IOB/11 matlfnl broJ 20066423 koga 
zastupa predsednlk upravnog odbora 
MIIJan MallS u daljem tekstu "PEXIM 
CARDINFO", 

UVODNE ODREDBE 
ImajuCI u vldu da Je osnlval: I jedlnl l:lan 
UEeanlka u proceau spajanja uz prlpajanje 

'"""o' 0 '""''"'" o, """''���-·=-nn, m•u 
:DRUSTVA ANTEGRA e.o.o. BEOGRAD joF THE COMPANY ANTEGRA o.o.o. 
!BULEVAR VOJVODE MISICA 37·39 matifoi BELGRADE, 37·39 VOJVODE MISICA BLVD, 
)broJ 17060929 J DRUST'VA PEXJM registration number 17060929, AND THE 
,CARDINFO D.0.0, BEOGRAO, BULEVAR COMPANY PEXIM CARDINFO D.O.O. 
MIHAJLA PUPINA 108/JI matJfnl broJ BELGRADE, 108/11 MJHAJLA PUPJNA 
20066423 ORUiTVU ASSECO SEE D.O.O. jBLVO, registration number 20066423, 

,BEOGRAD MILUTINA MILANKOVICA 19G IWITH THE COMPANY ASS!CO SEE D,0,0, 1MATICNI BROJ 07432461 BELGRADE, 19G MILUTINA MILANKOVICA 
(BLVD, registration number 07432461 
I 

!concluded on rn· Belgrade 
between: .Zakljuten dana; .g. u Beogradu 

!izmedu: 

'kao druStava koja prestaju prlpajanJem sa 
druge strane. 

,ZaJedniCkl naziv za Ugovorne strane Je 
·Ul:esnlcl u procesu spajanja uz prlpajanje. 
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merger; Whereas the Participants In the process of absorption-type merger have fully disclosed jthelr entire assets and llabllltles to one 1another; 
I 

!
Whereas the Management Boards of the 
'
Participants In the absorption-type merger have submitted written reports containing elements set forth by the Law on Commercial 

1
companles; Whereas the sole shareholder of the companies participants In the process of absorption-type merger was provided with the documents In accordance with the Law on 

I
Commerclal Companies within 15 days prfor to the adoption of this Draft Agreement; iPartlclpants In the process of absorption· 1type merger conclude this agreement as !further follows: 

I 

!Article 1 

;dana _._.2009. godlne, postupajutl u of the Participants In the process of absorptlon- 
-evemu u dobroj verl I uz puno poitovanje type merger, on the day of 2009, 
,zakona I svojlh lnternlh akata usvojlo Nacrt acting In all ln good faith and full observance of the applicable laws and Its Internal acts, has 

adopted the Draft Agreement on Absorption 
type Merger; lugovora o spajanju uz prlpajanje; 

!1m1Jutl u vldu da su poverloci uCesnika u 
.postupku spajanja uz pripajanje a obaveSteni o Whereas the creditors of the Participants In the 
jnamerl pripajanja u skladu sa Zakonom kao I da process of absorption-type merger have been 
:nijedno treCe lice, ukljuCujuCI, all ne 1lnformed about the intention of absorption-type 
!ogranitavaJucf se na poverloce UCesnika u merger In accordance with the Law, and no 
jprocesu spajanja uz pripajanje, nije prijavilo third party, including, but not ltmlted to, the 
-bllc kakvo potrai:lvanje prema UCesnicima u creditors of the Participants In the process of 
!procesu spajanJa uz prlpajanjem, nlti Je traiilo absorption-type merger, has notified of any 
,zasnlvanje obezbec1enja na lmovinl bllo kog recetvables from the Parttctpants in the process 
jUCesnlka u procesu spajanja uz pripajanje; of absorption-type merger, or sought establishment of security over assets of any Participant ln the procedure of absorption-type 
;Imajutl u vldu da su Upravni odborl uCesnika 
'u spajanju uz pripajanje podnell pisane 
!lzve�taje kojl sadr!i elemente proplsane 
/Zakonom o prlvrednim druStvima . 

i1majutl u vfdu da su ufesnlcl u procesu 
i•pajanja uz prlpajanje u potpunostl 
iobelodanlle jedna drugoj celokupnu svoju 

\lmovlnu I obaveze. 

'.ufesnlcl u procesu spajanja uz pripajanje 
' 

;Imajutl u vldu da su jedinom Clanu druStava 
iutesnlka u postupku spajanja uz prlpajanje u 
-rcku od 15 dana pre usvajanja nacrta ovog iugovora dostavlJene lsprave u skladu sa iZakonom o Privredntm dtustvlme. 

:zaklju�uju ovaj ugovor kako dalje sledl: 
I 

jc1an 1, 

Subject of the Agreement ,Predmet Ugovora 
1.1. Participants In the process of absorptlon- 1.1. Ufesnlcl u procesu spajanja uz ltype merger agree on conducting a statutory .prlpajanje su saglasnl da se lzvrSi statusna change of absorption-type merger: 
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1,3, Participants In the process of absorption 
type merger state In agreement that the 
exclusive owner of 100% share - the sole 
shareholder In each contracting party shalt be the company ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE 
Armll Krajowej 80 Rzeszow, the Republlc of 

I
Poland, registration number 0000284571, 
Poland. Accordingly, the sole shareholder of the 
!company Receiver with the 100% share shall 
become the company ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE. 

OF THE COMPANY ANTEGRA D.0.0. BELGRADE, 
37·39 VOJVODE MISICA BLVD, registration 
number 17060929, AND THE COMPANY PEXIM CARDINFO D.O.O. BELGRADE, 108/11 MIHAJLA 
PUPINA BLVD, registration number 20066423, 
as the companies which shall be terminated 
through absorption-type merger, WITH THE COMPANY ASSECO SEE D.0.0. BELGRADE, 19G 
MILUTINA MJLANKOVICA BLVD, reglstratton 
number 07432461, as the Company Receiver, all In accordance with the provisions of applicable regulatlons (hereinafter referred to .as: Law), provisions of their Incorporation Acts, 
jas well as the provisions of this Agreement. 

1
1.2. Participants In the process of absorption type merger agree that, upon registering the 'process of absorption-type merger with the Business Registers Agency (hereinafter referred to as: BRA), the Company Receiver shall 
continue operating under the business name Asseco SEE" d.o.o. Belgrade and In accordance with Its Incorporation Act, whllst the companies 
terminated by absorption-type merger shall 
cease to exist without conducting the liquidation 

1procedure. 

1Artlcle 2 

I 

!
Registered Initial capital of the Participants 
In the process of absorptlon�type merger 

I 

1
2.1. It Is stated that the total initial capltal of the company Asseco SEE as the Company 

1
Recelver, prior to absorption-type merger, on Jthe day of concluding this Agreement, amounts 

ito: 

2.1. Konstatuje se da ukupan osnovni kapltal �otal capital: subscribed and paid-In pecuniary 

'clan 2, 

iReglstrovanl osnovnl kapltal UCesnlka u 
iprocesu spajanja uz prlpajanje 

11.3. UC.esnlcl u procesu spajanja uz prlpaJanJe ;saglasno konstatuju da je isklj�tlvi vlasnlk 1100% udela-jedinl Clan u svakoj ugovornoj ·stranl dru§tvo ASSECO SOUTH EASTERN 
:eUROPE Armll Krajowej 80 Rzeszow, Republika 
"Pcljska registarskl broj 0000284571 Poljska, u 
iskledu sa time Jedinl Clan drustve stfcaoca sa 
;udelom od 100% postaje druStvo ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE 

!1.2. Ul:esnlcl u procesu spajanja uz 
,prlpajanje su •aglasnl da nakon 
'reglstraclje postupka spajanja uz 
tprlpajanje pred Agencljom za prlvedne 
·reglstre (u daljem tekstu: APR), Druitvo 
!stlcalac nastavl da posluje pod poslovnlm 
ilmenom ,.Asseco SEE" doo Beograd I u 
'.skladu sa svojlm Osnlval:klm aktom, dok 
idruitva koja prestaju prlpajanjem 
;prestaju da postoje bez sprovodenja 

\postupka llkvldaclje. 

!promen• spajanja uz prlpajanje: .DRUSTVA .ANTEGRA" D.D.0. BEOGRAD 
:BULEVAR VOJVODE MI5ICA 37·39 mat!Cnl broJ 

) 
17060929 I DRUSTVA "PEXIM CARDINFO" ;D.0.0. BEOGRAD, BULEVAR MIHAJLA PUPINA 
108/II matlCni broj 20066423 kao druStava 

'.koja prestaju prlpajanjem DRUSTVU .,ASSEC,o !SEE" DOO BEOGRAD MILUTINA MILANKOV!CA ;19G MATICNI BROJ 07432461 kao drustva 
.sucecce sve u skladu sa odredbama vai:etih 
.prcplsa (u daljem tekstu: Zakon}, odredbama 
!njlhovlh OsnlvaCkih akata kao I odredbama 
'ovog Ugovora. 
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·druStva Asseco SEE kao druStva stlcaoca, pre :Spajanja uz prlpajanJe na dan zakljulenja ovog iugovora lznosl: 
' 

kupan kapltal: uplsani I uplaCenl novtanl 
; apital u iznosu od 7.889,72 EUR 
•x . (1...lan:Drustvo ASSECO SOUTH EASTERN �EUROPE Armii Krajowej 80 Rzeszow, Republika jPoljska sa uplsanlm I uplaCenlm novC:anim ;osnovnlm kapltalom 7.889,72 EUR sa udelom u '.druStvu Asseco SEE od 100% 

'capital In the amount of EUR 7,889.72 

Shareholder: Company ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Armll Krajowej 80 Rzeszow, the Republic of Poland, with the subscribed and paid-In pecuniary initial capital In the amount of 
1

EUR 7,889.72 with 100% share in the company 
jAsseco SEE 
1

2.2. It Is stated that the total initial capital of the company ANTEGRA as the company which shall be terminated through absorption prior to absorption-type merger, on the day of concluding this Agreement, amounts to: 

3.1, The company Asseco SEE as the Company 

Total capital: subscribed and pald·ln pecuniary capltal In the amount of EUR 6,509.21 

kapltal u lznosu od 104.500,00 EUR 

Shareholder: Company ASSECO SOUTH 
EASTERN EUROPE Armii Krajowej 80 Rzeszow, the Republlc of Poland, with the subscribed and 

l
paid-ln pecuniary Initial capltal In the amount of 
EUR 6,509.21 with 1000/o share In the company '�NTEGRA jClan:Drustvo ASSECD SOUTH EASTERN ;euROPE Armii Krajowej so Rzeszow, Republika 2.3. It Is stated that the total lnltlal capital of !PolJska sa upisanim I uplatenim novCanim the. company PEXIM. CARDINFO as the company :osnovnim kapitalom 6.509,21 EUR sa udelom u w�1ch shall be terminated through absorption !druStvu ANTEGRA od 10001o = to absorption-type merger, on the day of ' concluding this Agreement, amounts to: 

;2,3. Konstatuje se da ukupan osnovni kapltar Total capltal: subscribed and paid-In pecuniary druStva PEXIM CAROINFO kao druStva koje capital Jn the amount of EUR 104,500.00 
prestaje prlpajanjem pre spajanja uz pripajanje na dan zakljuCenja ovog ugovora lznosl : 1Shareholder: Company ASSECO SOUTH 

!
EASTERN EUROPE Armll Krajowej 80 Rzeszow, 

l
the Republic of Poland, with the subscribed and pald·ln pecuniary capftal In the amount of EUR 

Ukupan kapital: uplsanl I uplatenl novbnl il04,SOO.OO with 100% share In the company 
IPEX!M CARD!NFD 
jArtlcle 3 

flan:Druitvo ASSECO SOUTH EASTERN i 

IUROPE Armll Krajowej 80 Rzeszow, I 
R•publlka Poljska sa uplsanlm I uplatenlm Increase In the lnltlal capltal of the 
novlanlm osnovnlm kapltalom 104.500,00 company ASSECO SEE as the company 
·1uR sa udelom u druStvu PEXIM CARDINFO receiver for the purpose of absorption-type 

merger 

,2.2. Konstatuje se da ukupan osnovnl kapltal idruStva ANTEGRA kao druStva koje prestaje .prlpajanjem pre spajanja uz prlpajanje na dan rzakljuCenja ovog ugovora lznosl : 

I iUkupan kapltal: upisanl i up1aCenl novi:anl ;kapltal u lznosu od 6.509,21 EUR 
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)c!lan3. 
•Povetanje osnovnog kapltala druitva IASSECO SEE kao druitva stlcaoca radl 
<spajanja uz pripajanje 

3,1, Druitvo Asseco SEE kao druitvo 
stlcalac poveCava osnovnl kapltal za 111,009,21 Eura na ime zbira nominalne 
vrednostl osnovnog kapltala druitava 
,,PEXIM CARDINFO" doo Beograd i 

,,ANTEGRA" doo Beograd koja prestaju da 

Receiver shall Increase the Initial capital by EUR 
111,009.21 based on the aggregate amount of the nomlnal values of lnltlal capital of the companies "PEXlM CARDINFO" d.o.o. Belgrade and "ANTEGRA" d.o.o. Belgrade which shall be terminated due to absorption-type merger. 
3.2. Upon this increase, the Initial capital of the !company ASSECO SEE as the Company ·Receiver shall be: 
lrotal subscribed and pald·ln Initial capital: 
IEUR 118,898.93 
Artlcle 4 

poatoJe usled spajanja uz prlpajanje. Ratio of the exchange of shares 
4.1. Since the company ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Is the sole shareholder with 
j100% share In each of the Participants in the 
'process of absoprtlon·type merger, hence the !company ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE shall be the sole shareholder in the company receiver with the sole share of 100% in the 

Clan 5. 

.r. Hnl-1 uplaCenl osnovnl kapital: Company Receiver. 
'f�j�· IArtlcle 5 

. �\� � iR!ghts and obligations of the members of 
\ ..,.ne udele. 1companles which shall be terminated through 

, , ..- . ., .ebscrptlon 
'ff{�.).;<[;.. ;; ' :,.• • I ,41iik1ko·j1 ill'IJlt\/0 ASS!CO SOUTH EASTERN ls.1. It Is stated that the shareholder of the 

i!U"OP! Jtdlnl fl1n •• 100% udela u svakom od companies which shall be terminated through 
uf1d1nlkt u postupku spaJenja uz prlpajanje to !absorption did not have any special rights Ce rultvo ASSECO SOUTH EASTERN EUR?PE lgrounded on Its shares In the companies to be 
bltl I Jedlnl �an u dru§tvu snceocu sa jecntm t I t d d t b ti !�::�:�nlm udelom od 100% u drustvu I erm na e ue o a sorp on. !Article 6 

!6.1, The date of the calculation of the statutory 
jchange of absorption-type merger shall be 
[ccnsldered September 30th 2009. Prava 1 obaveze llanova druStava koja prestaju [ prlpajanjem. jFlnanciat reports of the companies participating 
1ln the statutory change, as one of the basis for 
!composing a report on Management Board 

;1.a,,N1kon tog poveCanja osnovnl kapltal [di'uiltvl ASHCO SEE kao druitva stlcaoca 
�t:'; . 
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j{� ·�)w.;-;-;;::::::;:::;:-�:;:-;:;:::--:;::-:..::::-::-;c:-::��r---:,:--�--,-,..,.....�-,-�-:c--:-c:-�-, 
.l!'l.&, ,. li,1, Konstatuje se da Clan druStava koja operation, on which grounds the Resolution on 

"·'"cri O ,., restaju prlpajanjem nlje lmao posebna prava Merger was rendered, have been drawn up on 
iM� /'4 to osnovu svojih udela u druStvlma koja this day's balance. 
�.i't1 :. ,prestaju usled pripajanja. 

� - 6.2. All assets, liabllltles, rights and obligations 
of the companies which shall be terminated 
through absorption shall be recorded by each 
company individually by December 31st 2009 
Inclusive, and since this date, all the changes 
shall be recorded in the books of the Company 
Receiver. 

Clan 6. 

.6.1, Datumom obraCuna statusne promene 
spajanja uz pripajanje smatra se 30.09.2009. 
godlne. 

Finansijski lzveStaji druStava koja uC:estvuju u 
statusnoj promeni, kao Jedan od osnova za 
izradu lzveStaJa o poslovanju UC na osnovu kog 
·je doneta Odluka o spajanju, sastavljeni su sa 
·stanJem na ovaj dan. 
' 

6.2. Svu lmovinu, obaveze, prava I poslove drustava koja prestaju pripajanJem evidentira 
svako druStvo zasebno zakljuC:no sa danom 31. 

:12. 2009 godlne, a od tog dana sve promene 
evldentlraju se u knjigama druStva sticaoca. 

.6.3. Datum spajanja uz prlpajanje I datum 
brisanja druStava koja se prestaju pripajanjem, 
je datum reSenja Agencije za privredne registre 
o rzvrsenoj statusnoj promenl. 

6,3, The date of ebscrptlon-type merger and 
date of deleting companies terminated by 
absorption shall be the date of the decision 
rendered by the Business Registers Agency on the statutory change executed. 

6,4, It shall be deemed that, from the 
calculatlon date of the statutory change of 
absorption-type merger, all operations of the 
companies terminated through absorption shall 
be undertaken in the Interest of the Company Receiver, I.e. In name and on behalf of the 
Company Receiver, without its special 
agreement. 

Article 7 

Rights of Creditors 
7.1. Contracting parties state that the creditors 
of the companies participants In the process of 
absorption-type merger have been Informed jabout the statutory change Implementation. 

I 
17 ,2, Creditors are entltled, within six months 

[from the date of announcing the registration of 

absorptlon·type merger, to demand, In writing, 

!
·security of undue receivables If they make 
possible for their settlement to be hampered by 
absorptlon·type merger. Creditors having [sufflclentlv secured receivables, as well as 
creditors who would have a pre·emptlve right of 
settlement In the case of bankruptcy, do not 
hold this right. 

7,1, Ugovome strane konstatuJu da su I 
poverlocl dru�tava uCesnlka u postupku 7 .3. Toe security of receivables for creditors of 
spaJanJa uz prlpaJanJe obavestenl I sprovot1enju jthe Company to be terminated through 
statusne promjene. [absorption and creditors of the Company 

Clan 7. 

Pr1v1 PoverUaca 

:6.4. Od datuma obraCuna statusne promene 
spajanja uz prlpaJanJe se smatra da su svi 
poslovl druStava koja prestaju pr!pajanjem 
preduzetf u interesu drustva stlcaoca, odnosno 
u lme I za raC:un druStva stlcaoca, bez njegove 
posebne sagla'snostl. 
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.- 

,2, Poveriocl, lmaJu pravo da u roku od Sest 
mesecl od dana objavljlvanJa reglstraclje 
spajanja uz prlpaJanJe, plsanlm putem 
zahtevaju obezbedenje nedospellh potrailvanja 
aka uflne verovatnlm da se spajanjem uz 
prlpajanje ugrotava njihovo namirenje. 
Poveriocl kojl lmaJu dovoljno obezbed'ena 
potraZlvanJa, kao I poverloci koji b! u steCa.ju 

'tmall prava prvenstvenog nemtrenja nernaju 

-ovo pravc. 

!7,3, Obezbed'enje potrai:ivanja za poverloce 
.orustve koje prestaje pripajanjem i poverioce 
\DruStva stlcaoca moi:e da bude date razliCitim 
unstrumentlma obezbed"enja. 

Receiver may be provided with different security 
Instruments. 

Article 8 
Prohibition 
8.1. Participants In the process of absorption 
type merger shall be bound, from the date of 
accepting the Draft Agreement to the 
registration date of absorption-type merger, not 
to change the Initial capital, not to do what 
could be of significantly unfavourable Influence 
on either financial or business status of the 
company, and not to perform transactions 
surpassing customary business operation In 
their neld of activity. 

' Clan a. 
:Zabrane 
8,1, UCesnid u procesu spajanja uz pripajanje 
se obavezuju da p<>Cev od dana prlhvatanja 
nacrta ovog Ugovora, pa do reglstrovanja 
spajanja uz pripajanje nete menjati osnovnl 
kapltal, uradltf ono Sto bl moglo bitno uticati 
nepovoljno na finansljskl Ill poslovni status 
druStva niti obavljatl transakclje van 
uobicaJenog poslovanja u svojoj delatnosti. 

!Article 9 

! !Employees 
19.1, The Company Receiver shall take over all 
[employment contracts of the employees who 
)are permanently or temporarily employed with 
!the companies terminated by absorption on the 
'date of registering the statutory change with 
the BRA. 

Clan 9. Article: 10 
Special rights of the Management Boards' members-partlc,pants In the process of absorption-type merger 

9.1. DruStvo sticalac preuzlma sve ugovore o 
radu zapostenlh Ilea koJa su na dan registraciJe 
statusne promene pred APR nalaze u radnom 
odnosu na neodret1eno iii odred'eno vreme kod 
druitava koja prestaju prtpajanjem. 

e,,n 10, 

110.1. Management Boards' members - 
participants in the process of absorption-type 

!
merger shall not have any special rights or 
advantages under this Agreement. Management 

1Boards' members - participants in the process 
[of absorption-type merger shall continue 
loperatlng In the Company Receiver In 
Jaccordance with regulations, the concluded 

Poiibnl prlVI flinova Upravnlh odbora employment contracts, the new Incorporation ui:!eanlki u poetupku spijanja uz prlpajanje AActs of thet Company Receiver and thts greemen . 

Zaposlenl 
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Agreement Implementation 

Artlcle 11 

11,1. The Contracting parties state In 
agreement that ANTEGRA d.o.o. Belgrade Is the 
exclusive owner with the 1/1 share of the 
business facility located In Belgrade, with the 
address 37 Vojvode Mislca Blvd, the second 
floor, registered and described as business 
premises with the activlty not defined yet, 
entrance 3, with the area of 66Sm2 In the 
temporary real estate register no. 3109 of the 
cadastre municipality of Savskl Venac, located 
on the cadastral lot 11108 under no. 7, which 
real estate is under executive extrajudlcial 
mortgage of the first order for the loan of EUR 
600,0000.00 and the amount of EUR 100,000 
entered to the benefit of VOLKSBANK AD 
BELGRADE. 

!Supplements 

112.1. Proposal of the Amendments to the 
)Incorporation Act of the Company Receiver is a 
[supplement to and an Integral part of the 
jAgreement. 
I 
1Artlcle 13 

Prllozl 

12.1. Predlog lzmena Osnlval:kQSI akta 
druitva stlcaoca je prllog I sastavnl deo 

Clan 12, 

' 11.1 Ugovorne strane saglasno konstatuju, da 
je ANTEGRA doo Beograd lskljutfvl vlasnlk sa 
udelom od 1/1 na poslovnom objektu, koji se 
nalazl u Beogradu, u uL Vojvode MlSlta broj 37 
na drugom spratu upisanom i oplsanom kao 
poslovnl prostor za kojl nlje utvrc1ena delatnost 
u lamell 3, a u pov�lnl 66Sm2 u prlvremenom 
listu nepokretnosti br. 3109 KO Savskl Venac 11.2. Participants In the process of absorption- 
lei.eCE! na k.p. 11108 pod.br.7 koja type merger agree that, upon lmplementlng the 
nepokretnost je optereCena lzvrsncrn statutory change, the Company Receiver shall 
vansudskom hlpotekom prvog reda za kredit od \be entered in books as the holder of the 
600.000,00 eura I iznos od 100.000 eura proprietary right over the said business 
uplsanom u korlst VOLKSBANK AD BEOGRAD. premises, grounded on this Agreement, without 

further presence or the approval of the 
·11.2 UCE!snici u procesu spajanja uz pripajanje company ANTEGRA. 
su saglasni da se druSto stlcalac po sprovedenoj 
statusnoj promenl uknJIZI kao nosilac prava Article 12 
·SVOjlne na predmetnom poslovnom prostoru, na 
osnovu ovog Ugovora, a bez daljeg prlsustva iii 
odobrenja dniStva ANTEGRA. 

· • lanovt Upravnih odbora utesnlka u-- 
, tupku spajanja uz prlpajanje neCe I matt bllo 

� ji posebna prava Ill prednosti u verr sa ovim 
ovorom. Clanovi upravnlh odbora uC:esnika u 
tupku spajanja uz prlpajanje nastavljaju da 

Qu u dru.Stvu sticaocu u skladu sa proplsfma, 
'ljuC:enim ugovorima o radu, novim 

"trllvaC:klm aktom druStva stlcaoca I ovtm 
; bgovorom 

,·.e-: .. 
-, 

Clan 13 

ovog Ugovora. 

Sprovoaenje ovog ugovora 

1
13.1. Upon conclusion of this Agreement, 
Presidents of the Management Boards - 
[Participants in the process of absorption-type 
,merger shall submit the appllcatlon to the 
iBuslness Registers Agency for the purpose of 
,entering the termination of the Companies 

13.1 Po zaklJui:enju ovog ugovora, predsednJci terminated by abs.orptlon, facts of abso7:,t1:hn 
upravnlh odbora uC:esn!ka u procesu spajanja uz and changes ensuing due to absorption e 
prtpajanje podneC.e prljavu Agencljl za prlvredne 

I 
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Company Receiver. reglstre radl uplsa prestanka OruStava prestallh 
prlpajanjem, Clnjenlce prlpajanja I promena 
koje su nastuplle usled prtpajanja kod OruStva 
stlcaoca. 

13.2. Appllcatlons mentioned In the paragraph 
1 of this Article shall be submitted within eight 
days since the date of concluding this 

;13.2 Prljave lz stava 1. ovog Clana blce podnete Agreement. 
lu roku od osam dana od dana zakljuCenja ovog 
<ugovora. 

i 
,c1an 14, 

Article 14 

Settlement of Disputes 

' .  

'  
iReievanje sporova 
' 

14,1, UCesnlcl u procesu spajanja uz prlpajanje 
.su saglasnl da sve eventualne sporove lz ovog 
;ugovora rebvaju sporazumno. 

J14.2. Za sporove lz ovog ugovora koje UCesnlcl 
u procesu spajanja uz pripajanje ne reSe 
sporazumno, bite nadleian Trgovlnskl sud u 
Beogradu. 

14.1. Participants In the process of absorption 
type merger agree to settle all disputes, If any, 
from this Agreement by consent. 

14.2. The Commercial Court In Belgrade shall 
have jurisdiction over disputes arising from this 
Agreement which the Participants In the process 
of absorption-type merger fall to settle by 
consent. 

Article 15 

'clan 15. 
Other Provisions 

Ostale odredbe 

15.1. This Agreement shall be signed by 
authorized persons and their signatures shall be 
notarized. 

15,1, Ovaj Ugovor te bltl potplsan od 
strane ovlaitenlh Ilea, a nJlhovl potplsl 

15.2. This Merger Agreement may be modified 
or amended only In writing. 

overenl. 

15.2, Ovaj Ugovor o prlpaJanju mole se 
menjatl Ill dopunjavatl samo u plsanom 

15,3. All notifications and other types of 
communication under this Agreement shall be 

sent In writing via registered mall to the other 
[party to the participants' registered addresses. 

obllku. 15.4. The Agreement shall come Into force on 
the day of Its signing. 

. aclr••• ufesnlka. 

11,4, Ugovor stupa na snagu na datum 

15,3. sva obaveitenJa I drugl obllcl 
komunlkaclje po ovom Ugovoru bite u 
pl11noJ forml poslatl preporulenom 
poltom drugoj stranl na reglstrovane 

15,5. This Agreement Is concluded In 8 {eight) 
copies, 1 (one) per each Participant in the 
process of absorption-type merger, 1 for the 
Court's verification, and 4 for the needs of the 
Business Registers Agency . 

IToe Contracting Parties hereby confirm to fully 
!understand all the provisions stipulated In this 
!Agreement and to accept It as the true 

�--�--����������-�����-'---'--'--"'-..C..C..'-'--"-'"""'��--' www.K
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. .; .. , ....... 

Mlodrag 
MirCetiC 

expression of their contracting will. 

15.5. Ovaj Ugovor je zakljuc!:en u 8 (osam) 
prlmeraka, po 1 (Jedan) za svakog �_,1:1...���;:_�� 
Ufesnlka u procesu spajanja uz prlpafanje 
1 za potrebe suda overe I 4 za potrebe 
Agenclje za prlvredne reglstre 

.nfegovog potpislvanfa. 

Ugovorne strane ovlm potvrduju da su u 
potpunosti razumele ave odredbe ovog 
Ugovora, kao I d a  prlhvatafu lstl kao 

Jstlnski lzraz nflhav1 ugovorne volje. 

Presldent of the management board 

MIIJan Mali� 

President of the management board 

' 
ANTEGRA 

L 

Dejan Sml/janlC 

President of the management board 

. i·"· 

, . 
. • 

Predsednlk Upravnog Odbora 
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---'------_J 
PotvnJuje se da su Mlodrag MlrCetU:, Miljan MalfS i Dejan SmltjaniC svoJeruCno 
potplsaU ovaJ Ugovor. 

4 Identltet potplsnlka utvrcJen je na osnovu liCnih dokumenata. 

Taksa za overu proplsno je naplaCeria i zdruiena spisu predmeta. 

_OpStinski sud u Beogradu _ Ov.Br. __ .....,2009 dana .2009.g. 

-----Kraj prevoda------------- 
Potvrdujem daje ovaj prevod veran izvomiku napisanom na srpskom jeziku. 
ReSenje o postavljenju broj. 740-02-32/92-03 od 06.02.1992, izdato od Ministarstva 
pravde Republike Srbije 

Beograd, 24. 12. 2009 www.K
RIK
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NACIONALNI SUDSKI REGISTAR [(;::7 s·<e2>'/�\1 . 
� 

• •  �  t);Ji(l.�Ol/1t.: f. :;I 
Stanje na dan 01.12 2009. sati 10:32.12 " ·  ·  ,  •  

)  •1 • • 11111 

Broj NSR: 0000284571 �� '' -'lJs\lw-'i' 4�/ 
AKTUELNI PREPIS �. � 

OOELJENJE CE"'1'RALNIH INFORW.CIJA 

NACIONALNOG SUOSKOG REGISTAA 
UI. CemjakOYU.1 100 
0045,4 v,rtav, 

lZ REGISTRA PREDUZECA 

02.11.2009. 

Deo 1 

SECO SOUTH EASTERN EUROPE AKCIONARSKO DRU TVO 

zemlja POUSKA, pokrajina PODKARPATJE, arez M. 2:ESOV, opltint M.2:ESOV, 
"'8d2ES0V 
ul. ALNAROONE ARMIJE, br.80, IOk.-, grad OV, kod 35-307, potta V, 
zeml/a POLJSKA 

BEL NI Kl AKT 00 10 04.2007. REP. A BR.94612007 KOJI JE NAPRAVIO 
BELElNIK JANUS POSLUSNI, S BELE2:NltKOM www.K

RIK
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AKClJE NISU PRIVILEGOVANE 

AKCIJE NJSU PRJVILEGOVANE 
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SERIJA D 

25770009 

AKCIJE NISU PRMLEGOVANE 

AKCIJE NISU PRMLEGOVANE 

AKCUE NISU PRIVILEGOVANE 

AKCIJE SERIJE H 

1062030 

AKCIJE N!SU PRMLEGOVANE 

AKCIJE SERUE I 

1770609 

AKCIJE NISU PRIVILEGOVANE 

AKCIJE NISU PRMLEGOVANE 

AKClJE SERlJE K 

4590470 

AKCIJE NISU PRMLEGOVANE www.K
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AKCIJE SERIJE M 

4810880 

AK.ClJE N!SU f>R!VllEGOVANE 
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Deo3. 

30.02,Z, PROOUKCIJA 
POOATAKA 

64,20,C, PRENOS PODATAKA 

70,20,Z, IZDAVANJE NEKRETNINA ZA SOPSTVEN1 RA UN 

71,33.Z, IZNAJMLJIVANJE 
RACUNARSKE OPREME 

74, 14.A. SAVETOVANJE U POUU PRIVREONIH OELATNOSTI I 
UPRAVUANJA 

74, 14,8, UPRAVUANJE I USMERA.VANJE U POLJU PRlVREONIH 
DELATNOSTI 

74, 15,Z, DELATNOST HOLDINGA 

74,40,Z, REKLAMA 

80,42,8, VAN KOLSKI OBLICI USAVR VANJA, KOJI NISU 

KVALIFIKOVANI NA ORUGOM MESTU 
www.K
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Potvrdujem di ovaj prevod u potpunostl odgovara svom lzvomlku, kojl .te saflnjen n1 poljlllom 
Jezlku. 

10. Potpis: 

Signature: 

9. Peeat/iig 
SeaVStamp: 

3. detuje u svojstvu 

Acting in the capacity of-- 

4. Overen je peeatomlflgom 
Bears the seal/stamp of Centralna lnformacija Naclonalnog Sudskog Regl1 

Potvrdeno/Certified 

5. u/atVartavl 6. Dana/the 2009-12.()2 
7. od stranelby Minlstarstva lnostranih poslova Republike Pol)ske 
8. Br.JN• 23181/2009 

Na svakoj stranici dokumenta nalazl se peeat Nacionalnog sudskog registra sa parafom M 

Jend2:ejevske, a u vrhu svake stranice je odvojeno zaglavlje u kome pile CODo razmak 

WAJ01.12/140/2009 razmak Operater: JEND!EJEVSKA MARJA razmak broj stranice (od 1 

U levom uglu Apostila je okrugli peeet na kome pile: Ministarstvo lnostranih poslova R 
Poljske, 9 

U desnom ug1u Aposti\a je svojerul:ni potpis i §tambllj na kome pile: Monika Grubak, sl 

i 
I 

1 

Postavljena reienjem Republlfkog sekretarljata za pravosude I opttu upravu SR Srblje broJ 
740-0S-00109/94-18 

12. decembar 2009. 

I. 
- . 

. ' . n=, 

'I 
1, - 
\ . .  

Snetana E)ukanovlt 

� 9'.tP»D vr6 

. . J  

a 
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CODo WNOl.12/143/2009 Operator: J�ORZEJEWSKA MARIA Strona 1 z 10 

'\ OOOZlAt CENTRAl.NEJ INFORMACJI 
KAAJOWEGO REJESTRU s,,;xYNEG0 

ul. Cttmlakowska 100 

00454 Warszawa 

KRAJOWY REJESTR Sf\DOWY 

Stan na dzien 01.12.2009 godz. 10:32:12 

NumerKRS:0000284571 

ODPIS AKTUALNY 

Z RflESTRU PRZEDSl�BIORCOW 

Dzial I 

02.11.2009 

knlj POlSKA. woj. POOKARPAOOE, powlat M. RZESZ6w, gmlna M. ru.ESKJN, miejsc:. fU.ES1.(:m 

ul. AAMU KIWOWEJ, nr --, lot. 80, mlejsc. fU£Sli:JN, koc135-307, poata RZESZ6w, kraJ POlSKA 

AKT NOTAR!ALNY Z 10.CM.2007 REP. A NR 946/2007 SPORZ>.PZONY PRZEZ NOTARJUSZA 

JANUSZA POSt.USZNEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RZfSZOWIE PRZY UL� 1CUU 6 - 

www.K
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25.06.2008 R.. REP. A NR 2286/2008, NOTAAIUSZ JANUSZ POSWSZNY, KANCB.ARIA 

NOTARIALNA W RZESZOWIE PRZY ULUSA Kl.U 6 • ZMIANA PAR.6 UST.l I 2, PAA..7 UST.11 3, 
PAA..13 UST.213 

Strona 2 z 10 

�NIE ZARZ.\[)U ztOioNE W CflU txX>KRESLfNIA WYSOK0SCI IW'rTAtU 
ZAKt:AOOWEGO SP6t.KJ ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE sP6oo AKCYlNEJ OBJl;TE AKTEM 

NOTAA.lAUO'H Z DNlA 03.07.2009 ft SPORZ,\OZONYH PRZEZASESOAA NOTARIAL.NEGO 

MONIKI;, STIWS-SIOOl.OWSKA 2 KANCELAAII NOTAAJAt.HEJ W WARSZAWlE PRZY UL 

WSP6l..NA 65 M.21, 00,678 WAIISZAWA, REP.A NE �OBEJMUl,\CE ZMIANY PAA..6 I 
PAA..7 STA.TUTU SP6ua. 

LICHWM:A � �A NA POSIEOZENIU ONIA 16.09.2009 R. W CELU POOWY2:SZENIA 
IW'rTAtU VJClAOOWEGO SP6tJa ASSECO SOUTH fAS1cRN EUROPE S.A. �A AICT&I 

NOTARIALNYM ZONIA 16.09.2009 ROK1J 5PORVPZOtn'M PRZEZ NOTAAIUSZA ANDRZEJA 
PRZYIJYl( z ICANCB.ARIJ NOTAAIAL.NEJ W WAASZ>.WlE UL WSP6LNA 65 M.21, oo-687 

WAAS2AWA, REPERTOIUUM A NR 6076/20090AAZ UCHWMA ZARZA,DU ZONIA 01.10.2009 R. 

REP. A 6459/2009 SPORL\DZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANORZEJA PRZYBYU; Z ICN«:BARII 
NOTARIALNEl W WARSZAWIE, UL wsP6i..NA 65 M. 21, oo-687 WARSZAWA 08EJMUJ,\CA 
ZMLA.NY § 6 UST.112 I§ 7 UST 1 STATVTU SP6t.Ja:. 

l.lCHWAI.A NR 4 NADlWYCZAJNEGO WAL.NEGO ZGROMADZENIA ASSECO SOUTH EASTEAN 

EUROPE 5.A Z stEDZIB>.. W RZESZOWIE Z ONIA 28.08.2008 R. ZMIENION" l.OfWAL\ NR 2 
NADZWYC2AJNEGO WAlNEGO ZGROMAOZENIA ASSECO SOUTH EASreRN BJROPE $.A. Z 
SIEOZI� W RZESZOWIE Z ONtA 09.01.2009 R. OAAZ UOiWAtA NR 2J Z'WYCZAJNEGO 

WALNEGO ZGROHAOZENIA ASSECO SOUTH E.ASreRN Ellfl.OPE S.A. Z SJEOZIB>.. W RZESZOWIE 

Z DNIA 22.05.2009 R. W Pfm:DMIOCIE ZMIAN STA.TUTU SP6tJa • ZMIANA PAA.6 UST.I I 2, 
PAR.7 UST.1 STATVTI.I sP6t.xJ OBJl;TA AKTEM NOTAAIAI..NYM Z DNIA 09.01.2009 R. 

SPOfU.\[)ZONYM PRZEZ NOTARIVSZA JANUSZA POSWSZNEGO Z KANCEI.ARil NOTARIALNEJ 

W RZESZOWIE PR.ZY UL.USA-KUU 6, REP. A NR 100/2009 
ZMIANA PAA.9 UST.11 '4, PAR.IQ UST.-4, PAR..12 UST.51 NAST., PAA,13 UST.12 PKT 
13,1'4,16,19,21,22.241125, PAR.IS UST.2.1, DOTYCHCz.aSOWY PAR.IS UST.2.1 01.NAQA Sil;; 

CYFR,\ 3, OOTY01CZASOWY UST.3 OZNACZA SI� CVFR.\ 41, A DOTYDtCZASOWY UST.J. l 

IOZNACZA Sil; CYAL\5, STAnm.J SP6ua OBJ(TA AKTEM NOTARIALNYM Z OKIA 22.0S.2009 

R. 5PORYiOZONYM PRZEZ NOTARIUSZA .lANUSZA POSWSZNEGO Z KANCELJJUJ 

NOTARIAl.NEJ W RZESZOWIE PRZY ULLlSA-ICIJU 6, REP. A NR 1342/2009 

AKT NOTAAIALM' ZONIA 10.10.2007R, REP.A NR 3475/2007 SPORZAD 
NOTAAIUS2A .lNIJSZA POSt.USZNEGO Z KAHCRARII NOT•RT,, ,.,.,.,,_ 

RZESZOWIE • ZHIANA § 1'4 UST.12 STATVTU SP6tJa 

Operator: ll;ORZEJEWSKA MARIA 

AKT NOTAAIAl.NY Z 09.01.2009 R. REP. A 100/2009 SPORL\OZONY ?RZEZ NOTARIVSZA 
JANUSZA POSt.USZNEGO Z KANCELARII NOTARIALANEJ PRZY UL. USA KUU 6 W R.ZfSZOWIE 
ZMIANA §10', §13 UST. 6 STA.TUTU srot.J(I. 

STATVT SP6u<J 

04.02.2008 R. REP. A r..R 303/2008, NOTARIUSZ JANUSZ 

NOTARlALNA W RZESZOWIE PRZY ULUSA·KUU 6 • ZM 
srouo 

WNOl.12/143/2009 COOo 
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Operator; J�ORZEJEWSKA MARIA Strona 3 z 10 

AKCJE NIE 5,\ UPRZVWJLEJOWANE 

AKCJE NIE � UPRZYWJLEJQWANE 
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Strona 4 z 10 Operator: J�DRZEJEWSKA MARIA 

AICOE NIE So\ UPftZYWIL.EX>WANE 

25770009 

AKCJE NIE So\ UPflZ'tWILEJOWANE 

AKCJE SER.ll IC 

AKOE NIE So\ UPR.l'IWJLEJOWANE 

AKOE NIE So\ UPRZYWILEJOWANE 

AKOE Sf:RII I 

AKOE NIE S,\ lJ)RZVW!LfXIWANE 

1062030 

AKCJE SERJJ H 

1711209 

AKOE SERll J 

AKQE NIE 9i UPRZYWI1£JOWANE 

1770609 

1590470 

'''""' 

CODo 
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Operator: J�DRZEJEWSKA MARIA 

2100000 

AICCJE NIE 5.\ UPRZYWILfJOWANE 

AICOE SERII M 

"810880 

AICOE NIE 5.\. UPRZY"IVIL.fJOWANE 

Strona 5 z 10 

Dzial 2 
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CODo Operator: Je:DRZEJEWSKA MARIA Strona 7 z 10 

Dzla] 3 

64, 20, C. TRANSMISJA OANYCH 

70, 20, Z, WYN.fJEM NIERUCHOMOSC! NA Wt>SNY AACHUNEK 

71, 33, Z. WYNAJEM MASZYN I URl,\DZEN SRJROW't'Oi I SPRZ(T\J KOMP\JTEROWEGO 

n, 10, Z. OORADZTWO W ZAKRESIE s� ICOMPUTEROWEGO 

n, 2, , OZIAtAl..NOSC W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 

n, 30, Z. PRZETWAAZANIE DANYCH 

n, 40, Z. oZIAtAI.NOSC �A Z BAZAMI OAHYOt 

72, 60, Z. POZOSTAlA DZIA!:ALNOSC � Z JNFORMATYK,\ 

73, 10, G, PAA.Cf 6ADAWCZD-RQZ'NOX.)WE W OZIEOZINlE NAUK TEOiNIQNYOi 

7'4, 1'4, A, OORAOZTWO W ZAKRESIE PROWADZfmA OZ1AlA1.NOSCI GOSPOOAACZEl I 
ZARY,PZANIA 

7'1, 14, B, ZARZ-'tOZANIE I KIEROWANIE W ZAKRfSJE PROWAOZENIA OZIM.Al.NOSC 
GOSPOO,<RCZEJ 

80, '42, B, POZA.SZl<Ot.NE FORMY KSZTAl.CENlA, GOZIE INDZIEJ NIESKLASYFlKOWANE 
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01.01.2008 • 31.12.2008 

10.07.2007- 31.12.2007 

01.01.2008- 31.12.2008 

10.07.2007- 31.12.2007 

01.01.2008 • 31.12.2008 

10.07.2007-31.12.2007 

01.01.2008 • 31.12.20Cll 

01.01.2008 - 31.12.2008 

01.01.2008- 31.12.200! 

01.01.2008 - 31.12.2003 

Strona 8 z 10 

Dziat 4 
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CODo WA/01.12/143/2009 Operator: l�DRZEJEWSKA MARIA Strona 10 z 10 

Warsz.awa, 01.12.2009 godz: 10:32:12 

�oL�� 
Jf;ORZEJEWSJARIA 

www.K
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Dzial 5 

Dzial 6 

: 

PROCES PQtACZENIA SP6tJa: ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. Z SIEDZIB,\ W 
RZESZOWIE I sP6t.Ja ASSECO ROMANIA SA Z SIEDZIB,\ W RZESZOWIE W DRODZE 
PRZEJ� SP6t.KI ASSECO ROMANIA S.A. Z SIEDZIB,\ W RZESZOWIE (SP6t.KA 
PRZEJMOWANA) PRZEZ SP6tx� ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. Z SIEOZIBI\ W 
RZESZOWIE (SP6t.KA PRZEJMUJ,\CA) NA PODSTAWIE PRZEPISU ART."192 PAR..1 PKT l KSH. 
UCHWAtA W SPRAWIE POt.,\CZENIA SF6t.KJ ASSEC0 SOUTH EASTERN EUROPE SA Z 

SIEDZIS.-.. W RZESZOWIE l sP6uo: ASScCO ROMANIA SA Z SIEOZIBI\ W RZESZOWIE 
POO�A PRZfZ rwllWYClAlNE WAL.NE ZGROMADZENJE srotXl AS.SECO SOllTli 

EASTERN EUROPE S.A. Z SIEDZIB.\ W RZESZOWIE W ONIU 21.04.2008 R. REP. A NR 
1387/2008, AKT NOTARlALNY SPORZ>.DZONY PRZE2 NOTAAIUSZA lANUSZA POSUJSZNEGO 
Z l<ANCfl.ARJI NOTAAI.ALNEJ W RZESZOWIE PRZY ULUSA KUU 6 www.K

RIK
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CODo WA/01.12/143{2009 Operator: JsDRZEJEWSKA MARJA Strona 10 z 10 

Warszawa, 01.12.2009 godz: 10:32:12 

,. 
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COOo WNOl.12/143/2009 Operator: lsDRZEJEWSKA MARIA Strona 10 z 10 
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' . 

WN0!.12/143/2009 Sbona 9 z 10 

Dzial 5 

Dzial 6 

PROC£S POtl\CZENlA sP6txI ASSECO SOIJ1l1 EASTW\I EUROPE S.A. Z SIEDZI� W 

RZESZOWIE I SPC>t.Kl .t.SSECO ROMANIA S.A. Z SIEDZI8'i, W RZfSZOWlE W DR.OOZE 
PRZEJl;OA sP6tJO ASSECO ROMANIA S.A. Z SlEDZISti, W RZESZOWIE (SP6txA 
PRZEJMOWANA) PRZEZ SP6tKl;: ASSECO SOUT11 EASTERN EUROPE SA Z SIEOZIBf\ W 

RZESZOWJE (SP6u<A PRZEJMUJltCA) NA PODSTAWIE PRZEPISU ART.492 PAR.l PKT l lCSH. 
UCHWAlA W SPRAWIE POtA,CZENIA SP6ua ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Z 
SlEDZISti. w R.ZESZOWIE r sP6ua A.SSECO ROMANIA s.A z SIEOZIBA, w RZfSZOWIE 
POOJ(TA PRZEZ NAOZWYCZAJNE WAL.NE ZGROMAOZfNJE Sf'6t.KI ASSEC0 S0JTH 

EASTERN EUROPE" S.A. Z SIEOZI� W RZESZOWJE W ONIU 21.04.2008 R. REP. A NR 
1387/2000, MT NOTAA!ALNY SPOAZ,\OZONY PRZfZ NOfAAJUSZA .lANtJS2A POSUJSZNEGO 

Z KANCElARII NOTAA.lALNEJ W R.ZESZOWIE Pfm' ULUSA. KUU 6 

I 

I 
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l APOSTILLE 
I (Convention de La Haye du 5 octobre 19E1) 

1
1 .  Paflstwo I Country· Rzeczpospo!ita Polska 

Niniejszy dokument urzedowy I This publ,c cloc111111:111 

1 
2. podpisany zostal przez 

I has been signed by Marla J�drzejewska 

3. dzialaJi\Cego w charakterze 
acting in the capacity of • • - · 

4. zaopatrzony Jest w p1ecz�stempel 

bears the sea/ls/amp of Centralna lnformacJa KraJownuo Rujui.tru 

Sqdowego 

Poiwiadczony I Certified 
5. w I at Warszawa 6. dnia I tho 2009· 11·07 

7. przez I by M1n1sterstwo Spraw Zagramcznycti fV1•r1v!",.·I" �,1 •• 1 1  ·,�·-�i•1 

8. Nr IN' 2318112009 

9. Pi�.cz��i,m�el., · 
.SeaJMtamp· . .  · . ,  ,  

'. . ' .• 

10 Pcdprs 
S,gnatw,• 
www.K
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Регистар привредних субјеката 5000055433841

БД 14300/2012 
Дана, 10.02.2012 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 ASSECO SEE DOO BEOGRAD, матични број: 07432461, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Миодраг Мирчетић 
ЈМБГ: 

доноси 
РЕШЕЊЕ 

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

ASSECO SEE DOO BEOGRAD 

Матични број: 07432461 
И то следећих промена: 
Измена освивачког акта :
Уписује се:
Измена оснивачког акта ASSECO SEE DOO BEOGRAD од 30.01.2012. године.
Промена председника управног одбора: 

Брише се: 
Име и презиме: Миодраг Мирчетић 
ЈМБГ: 

Промена чланова управног одбора: 
Брише се: 

Име и презиме: Зорица Видић 
ЈМБГ: 
Име и презиме: Piotr Jelenski 
Број пасоша и земља издавања:  Poljska 
Име и презиме: Дејан Смиљанић 
ЈМБГ: 
Име и презиме: Владан Атанасијевић 
ЈМБГ: 
Име и презиме: Миљан Малиш 
ЈМБГ: 
Име и презиме: Срђан Џелебџић 
ЈМБГ: 
Адреса: Дунавски кеј  Београд (град), Србија 
Име и презиме: Rafal Marek Kozlowski 
Број пасоша и земља издавања:  Poljska 

Промена законских заступника: 
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Брише се: 
Име и презиме: Миодраг Мирчетић 
ЈМБГ: 

Функција: председник управног одбора 
Овлашћења у унутрашњем промету ограничена: колективно уз потпис још једног члана
Управног одбора 
Овлашћења  у  спољнотрговинском  промету  ограничена:  колективно  уз  потпис  још
једног члана Управног одбора 

Брише се: 
Име и презиме: Срђан Џелебџић 
ЈМБГ: 
Адреса: Дунавски кеј  Београд (град), Србија 

Функција: Члан Управног одбора 
Овлашћења у унутрашњем промету ограничена: колективно уз потпис још једног члана
Управног одбора 
Овлашћења  у  спољнотрговинском  промету  ограничена:  колективно  уз  потпис  још
једног члана Управног одбора 

Брише се: 
Име и презиме: Piotr Jelenski 
Број пасоша и земља издавања: Poljska 

Функција: Члан Управног одбора 
Овлашћења у унутрашњем промету ограничена: Било која два члана Управног одбора,
колективно заступају Друштво. 
Овлашћења у спољнотрговинском промету ограничена: Било која два члана Управног
одбора, колективно заступају Друштво. 

Брише се: 
Име и презиме: Владан Атанасијевић 
ЈМБГ: 

Функција: Члан Управног одбора 
Овлашћења у унутрашњем промету ограничена: колективно уз потпис још једног члана
Управног одбора 
Овлашћења  у  спољнотрговинском  промету  ограничена:  колективно  уз  потпис  још
једног члана Управног одбора 

Брише се: 
Име и презиме: Зорица Видић 
ЈМБГ:

Функција: Члан управног одбора 
Овлашћења у унутрашњем промету ограничена: колективно уз потпис још једног члана
Управног одбора 
Овлашћења  у  спољнотрговинском  промету  ограничена:  колективно  уз  потпис  још
једног члана Управног одбора 

Брише се: 
Име и презиме: Rafal Marek Kozlowski 
Број пасоша и земља издавања:  Poljska 

Функција: Члан Управног одбора 
Овлашћења у унутрашњем промету ограничена: Било која два члана Управног одбора,
колективно заступају Друштво. 
Овлашћења у спољнотрговинском промету ограничена: Било која два члана Управног
одбора, колективно заступају Друштво. 

Брише се: 
Име и презиме: Миљан Малиш 
ЈМБГ: 

Функција: Заменик Председника Управног одбора 
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Овлашћења у унутрашњем промету ограничена: колективно уз потпис још једног члана
Управног одбора 
Овлашћења  у  спољнотрговинском  промету  ограничена:  колективно  уз  потпис  још
једног члана Управног одбора 

Брише се: 
Име и презиме: Дејан Смиљанић 
ЈМБГ:

Функција: Члан Управног одбора 
Овлашћења у унутрашњем промету ограничена: колективно уз потпис још једног члана
Управног одбора 
Овлашћења  у  спољнотрговинском  промету  ограничена:  колективно  уз  потпис  још
једног члана Управног одбора 

Уписује се: 
Име и презиме: Миљан Малиш 
ЈМБГ: 

Функција: Директор 
Ограничења супотписом: колективно уз супотпис још једног директора

Уписује се: 
Име и презиме: Rafal Marek Kozlowski 
Број пасоша и земља издавања:  Poljska 

Функција: Директор 
Ограничења супотписом: колективно уз супотпис још једног директора

Уписује се: 
Име и презиме: Срђан Џелебџић 
ЈМБГ: 

Функција: Директор
Ограничења супотписом: колективно уз супотпис још једног директора
Остала ограничења у заступању:  заступа друштво из области пословања Business unit
CARD

Уписује се: 
Име и презиме: Миодраг Мирчетић 
ЈМБГ: 

Функција: Директор
Ограничења супотписом: колективно уз супотпис још једног директора

Уписује се: 
Име и презиме: Владан Атанасијевић 
ЈМБГ: 

Функција: Директор 
Ограничења супотписом: колективно уз супотпис још једног директора
Остала ограничења у заступању:  заступа друштво из области пословања Business unit
System Integration

Уписује се: 
Име и презиме: Piotr Jelenski 
Број пасоша и земља издавања: Poljska 

Функција: Директор 
Ограничења супотписом: колективно уз супотпис још једног директора

Уписује се: 
Име и презиме: Зорица Видић 
ЈМБГ: 

Функција: Директор 
Ограничења супотписом: колективно уз супотпис још једног директора
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Остала ограничења у заступању:  потписује уговоре о отварању и вођењу пословних
рачуна,  о  банкарским  гаранцијама,  банкарским  депозитима,  и  остале  уговоре  из
области финансијског пословања друштва

Уписује се: 
Име и презиме: Дејан Смиљанић 
ЈМБГ:  

Функција: Директор 
Ограничења супотписом: колективно уз супотпис још једног директора
Остала ограничења у заступању:  заступа друштво из области пословања Business unit
Banking Software

Образложење 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана 08.02.2012 регистрациону  пријаву  за
промену  података  број  БД  14300/2012 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. 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 5000058133380

БД 51775/2012 

Дана, 23.04.2012. 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 ASSECO SEE DOO BEOGRAD, матични број: 07432461, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Миодраг Мирчетић 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

ASSECO SEE DOO BEOGRAD 

Регистарски/матични број: 07432461 

и то следећих промена: 

Промена обавезе овере измене оснивачког акта: 
Брише се: 

Обавеза овере измене оснивачког акта не постоји 
Уписује се: 

Обавеза овере измене оснивачког акта постоји 

Промена датума оснивачког акта: 
Уписује се: 

19.04.2012. године 

Промена законских заступника: 
Физичка лица: 

Брише се: 
 Име и презиме: Piotr Jelenski 

Број пасоша и земља издавања: Poljska 
Функција у привредном субјекту: Директор 
Начин заступања: заједнички 
Ограничење овлашћења за заступање супотисом: 

- колективно уз супотпис још једног директора 
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 Име и презиме: Rafal Marek Kozlowski 
Број пасоша и земља издавања:  Poljska 
Функција у привредном субјекту: Директор 
Начин заступања: заједнички 
Ограничење овлашћења за заступање супотисом: 

- колективно уз супотпис још једног директора 

Промена директора: 

Директори - физичка лица: 
Брише се: 

 Име и презиме: Rafal Marek Kozlowski 
Број пасоша и земља издавања:  Poljska 

 Име и презиме: Piotr Jelenski 
Број пасоша и земља издавања: Poljska 

Промена надзорног одбора: 
Председник надзорног одбора: 
Уписује се: 

Име и презиме: Piotr Jelenski 
Број пасоша и земља издавања: Poljska 

Чланови надзорног одбора: 
Уписује се: 

 Име и презиме: Piotr Jelenski 
Број пасоша и земља издавања: Poljska 

 Име и презиме: Tomasz Zinko 
Број пасоша и земља издавања: Poljska 

 Име и презиме: Rafal Marek Kozlowski 
Број пасоша и земља издавања: Poljska 

Промена података о регистрованим огранцима: 
За огранак: 

 ASSECO SEE DOO BEOGRAD - OGRANAK NIŠ 
Седиште: Булевар Немањића, Зона 2, локал 34 85а , Ниш, Ниш - Медиана , Србија 
Промена овлашћења заступника 
За заступника: 

Име и презиме: Срђан Бранковић 
ЈМБГ: 

Брише се: 
Начин заступања: самостално 
Остала ограничења у заступању: 

-  Ограничења у унутрашњем промету:  Нема право да без претходне писмене
сагласности Управног одбора Друштва закључује уговоре, потписује налоге за
пренос  новчаних  средстава  са  рачуна  Огранка,  као  и  да  на  други  начин
располаже новчаним средствима на рачун Огранка, као ни да предузима друге
правне  радње  којима  се  заснивају  обавезе  Огранка  или  оптерећује  његова
имовина.  Ограничења  у  спољнотрговинском  промету:  Нема  право  да  без
претходне писмене сагласности Управног одбора Друштва закључује уговоре,
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потписује налоге за пренос новчаних средстава са рачуна Огранка, као и да на
други  начин  располаже  новчаним  средствима  на  рачун  Огранка,  као  ни  да
предузима  друге  правне  радње  којима  се  заснивају  обавезе  Огранка  или
оптерећује његова имовина. 

Уписује се: 
Начин заступања: самостално 
Остала ограничења у заступању: 
-  Нема  право  да  без  претходне  писмене  сагласности  2  директора  Друштва
закључује  Уговоре,  потписује  налоге  за  пренос  новчаних  средстава  са  рачуна
Огранка или Друштва, као и да на други начин располаже новчаним средствима
на рачуну Огранка или Друштва, као ни да предузима друге правне радње којима
се заснивају обавезе Огранка или Друштва или оптерећује њихова имовина. 

 ASSECO SEE DOO BEOGRAD - OGRANAK NOVI SAD 
Седиште: Тодора Тозе Јовановића 1 , Нови Сад, Нови Сад - град , Србија 
Промена овлашћења заступника 
За заступника: 

Име и презиме: Борис Станте 
ЈМБГ: 
Брише се: 

Начин заступања: самостално 
Остала ограничења у заступању: 

-  Ограничења у унутрашњем промету:  Нема право да без претходне писмене
сагласности Управног одбора Друштва закључује уговоре, потписује налоге за
пренос  новчаних  средстава  са  рачуна  Огранка,  као  и  да  на  други  начин
располаже новчаним средствима на рачун Огранка, као ни да предузима друге
правне  радње  којима  се  заснивају  обавезе  Огранка  или  оптерећује  његова
имовина.  Ограничења  у  спољнотрговинском  промету:  Нема  право  да  без
претходне писмене сагласности Управног одбора Друштва закључује уговоре,
потписује налоге за пренос новчаних средстава са рачуна Огранка, као и да на
други  начин  располаже  новчаним  средствима  на  рачун  Огранка,  као  ни  да
предузима  друге  правне  радње  којима  се  заснивају  обавезе  Огранка  или
оптерећује његова имовина. 

Уписује се: 
Начин заступања: самостално 
Остала ограничења у заступању: 
-  Нема  право  да  без  претходне  писмене  сагласности  2  директора  Друштва
закључује  Уговоре,  потписује  налоге  за  пренос  новчаних  средстава  са  рачуна
Огранка или Друштва, као и да на други начин располаже новчаним средствима
на рачуну Огранка или Друштва, као ни да предузима друге правне радње којима
се заснивају обавезе Огранка или Друштва или оптерећује њихова имовина. 

Регистрација документа: 
Уписује се: 

 Оснивачки акт - двојезичан од 10.04.2012 године. 

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  19.04.2012.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 51775/2012 и уз пријаву је доставио документацију наведену
у потврди о примљеној регистрационој пријави. 
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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. 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 5000060754221

БД 82687/2012 
Дана, 21.06.2012. 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 ASSECO SEE DOO BEOGRAD, матични број: 07432461, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Миодраг Мирчетић 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

ASSECO SEE DOO BEOGRAD 

Регистарски/матични број: 07432461 

и то следећих промена: 

Промена надзорног одбора: 
Чланови надзорног одбора: 
Брише се: 

 Име и презиме: Rafal Marek Kozlowski 
Број пасоша и земља издавања: Poljska 

Уписује се: 
 Име и презиме: Marcin Rulnicki 

Број пасоша и земља издавања:  Poljska 

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  18.06.2012.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 82687/2012 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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Регистар привредних субјеката 5000102655240

БД 71155/2015 

Дана, 18.08.2015. 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 ASSECO SEE DOO BEOGRAD, матични број: 07432461, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Дејан Смиљанић 
ЈМБГ:

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

ASSECO SEE DOO BEOGRAD 

Регистарски/матични број: 07432461 

и то следећих промена: 

Промена датума оснивачког акта: 
Брише се: 

19.04.2012. године 
Уписује се: 

04.02.2015. године 

Промена надзорног одбора: 
Чланови надзорног одбора: 
Уписује се: 

 Име и презиме: Marek Sieczak 
Број пасоша и земља издавања:  Poljska, лични број: 

 Име и презиме: Wojciech Zaremba 
Број пасоша и земља издавања: Poljska, лични број: 
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Регистрација документа: 
Уписује се: 

 Оснивачки акт од 04.02.2015 године. 

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  14.08.2015.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 71155/2015 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 и 45/2015). 

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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Регистар привредних субјеката 5000102788894

Бр.БД 72219/2015 
Веза: БД 71155/2015 

Дана, 19.08.2015. године 
Београд 

Регистратор  Регистар  привредних  субјеката  који  води  Агенција  за  привредне  регистре,  на
основу члана 23. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени
гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014), поступајући по захтеву, који је поднео/ла: 

 Име и презиме: Игор Гашпар 

доноси 

З А К Љ У Ч А К 

Исправља  се  грешка  нaчињена  приликом  доношења  решења  број БД  71155/2015 од
18.08.2015. године, тако да уместо: 

Обавезе овере измене оснивачког акта: 
Обавеза овере измене оснивачког акта постоји 

треба да стоји: 
Обавеза овере измене оснивачког акта не постоји 

О б р а з л о ж е њ е 

Проверавајући правилност уноса података у Регистар привредних субјеката код: 

ASSECO SEE DOO BEOGRAD 

Регистарски/матични број: 07432461, 

одлучујући о захтеву за исправку, у складу са овлашћењем прописаним одредбом члана 23. став
1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Регистратор је утврдио да
је приликом регистрације начињења грешка,  па се овим закључком врши исправка грешке у
решењу БД 71155/2015 од 18.08.2015. године, као и у Регистру привредних субјеката. 

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 5000107653531

БД 12/2016 

Дана, 05.01.2016. 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 ASSECO SEE DOO BEOGRAD, матични број: 07432461, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Дејан Смиљанић 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

ASSECO SEE DOO BEOGRAD 

Регистарски/матични број: 07432461 

и то следећих промена: 

Промена законских заступника: 
Физичка лица: 

Брише се: 
 Име и презиме: Владан Атанасијевић 

ЈМБГ: 
Функција у привредном субјекту: Директор 
Начин заступања: заједнички 
Ограничење овлашћења за заступање супотписом: 

- колективно уз супотпис још једног директора 

Уписује се: 
 Име и презиме: Игор Брнабић 

ЈМБГ: 
Начин заступања: заједнички 
Ограничење овлашћења за заступање супотписом: 

- колективно уз супотпис још једног од директора. 
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О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  04.01.2016.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 12/2016 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 и 45/2015). 

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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Регистар привредних субјеката 5000107941218

Бр.БД 2242/2016 
Веза: БД 12/2016 

Дана, 14.01.2016. године 
Београд 

    Регистратор Регистрa привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на основу
члана 206. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97, Службени лист СРЈ“
бр. 31/01 и Службени гласник РС 30/2010) решавајући по службеној дужности доноси:

 

Д О П У Н С К О   Р Е ШЕ Њ Е

ДОПУЊУЈЕ СЕ се  решење  Регистратора  БД  12/2016 од  05.01.2016.  године  тако  што  се  у
Регистар привредних субјеката региструју промене података код: 

ASSECO SEE DOO BEOGRAD 

Регистарски/матични број: 07432461,
и то следеће промене:

Законских заступника: 
Физичка лица: 

 Име и презиме: Игор Брнабић 
ЈМБГ: 
Начин заступања: заједнички 

- колективно уз супотпис још једног од директора. 

треба да стоји: 
 Име и презиме: Игор Брнабић 

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

- колективно уз супотпис још једног од директора

О б р а з л о ж е њ е 

У поступку покренутом по службеној дужности дана 14.01.2016. године, утврђено је да је приликом
доношења решења о  промени  података  број  БД  12/2016 од 05.01.2016.  године  пропуштено  да  се
одлучи  о  свим  питањима  која  су  била  предмет  поступка и  то  о  промени  података  законског
заступника изостављена функција директор . 
Наиме,  увидом  у  поднету  документацију  утврђено  је  да  да  је  наведена  промена  назначена  у

Страна 1 од 2

www.K
RIK

.rs



регистрационој пријави за промену података број БД 12/2016. Како је решењем Регистратора број БД
12/2016 од 05.01.2016 године пропуштено да се одлучи  o овом захтеву, то је Регистратор у смислу
одредбе члана 206. Закона о општем управном поступку одлучио као у диспозитиву.

. 

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 5000109906819

БД 17880/2016 

Дана, 08.03.2016. 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 ASSECO SEE DOO BEOGRAD, матични број: 07432461, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Дејан Смиљанић 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

ASSECO SEE DOO BEOGRAD 

Регистарски/матични број: 07432461 

и то следећих промена: 

Промена законских заступника: 
Физичка лица: 

Брише се: 
 Име и презиме: Зорица Видић 

ЈМБГ: 
Функција у привредном субјекту: Директор 
Начин заступања: заједнички 
Ограничење овлашћења за заступање супотписом: 

- колективно уз супотпис још једног директора 

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  04.03.2016.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 17880/2016 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  ,
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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. 119/2013, 138/2014 и 45/2015). 

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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Регистар привредних субјеката 5000113185972

БД 44838/2016 

Дана, 06.06.2016. 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 ASSECO SEE DOO BEOGRAD, матични број: 07432461, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Дејан Смиљанић 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

ASSECO SEE DOO BEOGRAD 

Регистарски/матични број: 07432461 

и то следећих промена: 

Промена законских заступника: 
Физичка лица: 

Уписује се: 
 Име и презиме: Милош Матовић 

ЈМБГ: 
Функција у привредном субјекту: Директор 
Начин заступања: заједнички 
Ограничење овлашћења за заступање супотписом: 

- колективно уз супотпис још једног директора. 

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  01.06.2016.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 44838/2016 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. 
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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. 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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Регистар привредних субјеката 5000116860326

БД 73997/2016 

Дана, 21.09.2016. 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 ASSECO SEE DOO BEOGRAD, матични број: 07432461, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Дејан Смиљанић 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

ASSECO SEE DOO BEOGRAD 

Регистарски/матични број: 07432461 

и то следећих промена: 

Промена законских заступника: 
Физичка лица: 

Уписује се: 
 Име и презиме: Бојан Платиша 

ЈМБГ: 
Функција у привредном субјекту: Директор 
Начин заступања: заједнички 
Ограничење овлашћења за заступање супотписом: 

- колективно уз супотпис још једног директора 

Регистрација документа: 
Уписује се: 

 Оснивачки акт од 30.08.2016 године. 

Промена датума оснивачког акта: 
Брише се: 

04.02.2015. године 
Уписује се: 

30.08.2016. године 
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О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  16.09.2016.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 73997/2016 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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Регистар привредних субјеката 5000118688669

БД 89357/2016 

Дана, 14.11.2016. 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 ASSECO SEE DOO BEOGRAD, матични број: 07432461, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Миљан Малиш 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

I УСВАЈА СЕ регистрациона пријава  у делу који  се  односи  на регистрацију  промене
података: 

- Промена података о регистрованом огранку – седиште, 
па се региструје промена података код: 

ASSECO SEE DOO BEOGRAD 
Регистарски/матични број: 07432461 

Промена података о регистрованим огранцима: 

За огранак: 
 ASSECO SEE DOO BEOGRAD - OGRANAK NIŠ 

Седиште: Булевар Немањића, Зона 2, локал 34 85а , Ниш, Ниш - Медијана , Србија 
Промена адресе 

Брише се: 
Адреса: Булевар Немањића, Зона 2, локал 34 85а , Ниш, Ниш - Медијана , Србија 

Уписује се: 
Адреса: Патриса Лумумбе 47 , Ниш, Ниш - Медијана , Србија 

II ОДБАЦУЈЕ СЕ регистрациона пријава у делу који се односи на регистрацију промене
података: 

- Промена података о регистрованом огранку – заступници, 

јер  је  утврђено да  нису  испуњени  услови из  члана  14.  став  1.  тачка  7),  Закона  о  поступку
регистрације у Агенцији за привредне регистре. 

Образложење 

Страна 1 од 3

www.K
RIK

.rs



Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  08.11.2016.  године  регистрациону
пријаву  за  промену  података  број  БД  89357/2016 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  у  делу регистрационе  пријаве  који  се  односи  на  регистрацију
промена 

- Промена података о регистрованом огранку – седиште, 

испуњени услови за  регистрацију,  па  је  одлучио као  у ставу  I  диспозитива  решења,  у
складу са одредбом члана 18. Закона. 

Ставом II решења одлучено је у складу са одредбом члана 17. став 2. Закона о поступку
регистрације у Агенцији за привредне регистре, тако што је регистрациона пријава одбачена у
делу који се односи на регистрацију промена 

Промена података о регистрованом огранку – заступници, 

јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка 7), Закона, из следећих
разлога: 

Одредбом  члана  14.  став  1.  тачка  7)  Закона  о  поступку  регистрације  у  Агенцији  за
привредне  регистре  (Службени  гласник  РС  99/2011)  прописано  је  да  по  пријему  пријаве
регистратор  проверава  да  ли  су  чињенице  из  пријаве  сагласне  чињеницама  из  докумената
приложених уз пријаву и подацима који су регистровани у регистру који поступа по пријави. 

Увидом  у  достављену  документацију,  утврђено  је  да  се  не  може  усвојити  пријава  за
промену података о заступницима огранка, с обзриом да у пријави нису наведена ограничења
заступника која се наводе у одлуци, па је имајући у виду наведено, Регистратор донео одлуку
као у изреци.. 

Ако подносилац регистрационе  пријаве,  а  у  складу са  одредбом члана 17.  став 3.
Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, у року од 30 дана од
дана објављивања овог решења на интернет страни Агенције: 

- поднесе регистрациону пријаву за регистрацију података о чијој регистрацији је
одлучено  ставом  II  решења,  у  којој  ће  бити  наведена  ограничења  нових  заступника
огранка која се наводе и у одлуци, 

-  плати  половину  од  износа  прописане  накнаде  за  регистрацију  која  је  предмет
пријаве (2.800,00 динара), 

задржава право  приоритета  одлучивања засновано  подношењем пријаве  одбачене
ставом II решења. 

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). 
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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 
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Регистар привредних субјеката 5000118934940

БД 91857/2016 

Дана, 21.11.2016. 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 ASSECO SEE DOO BEOGRAD, матични број: 07432461, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Игор Иличковић 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

ASSECO SEE DOO BEOGRAD 

Регистарски/матични број: 07432461 

и то следећих промена: 

Промена података о регистрованим огранцима: 
За огранак: 

 ASSECO SEE DOO BEOGRAD - OGRANAK NOVI SAD 
Седиште: Тодора Тозе Јовановића 1 , Нови Сад, Нови Сад - град , Србија 
Промена заступника 
Физичка лица 

Брише се: 
Име и презиме: Борис Станте 
ЈМБГ: 
Начин заступања: самостално 

Уписује се: 
Име и презиме: Срђан Џелебџић 
ЈМБГ: 
Ограничење овлашћења за заступање супотписом: 

- Уз обавезан супотпис још једног директора 
Име и презиме: Миљан Малиш 
ЈМБГ: 
Ограничење овлашћења за заступање супотписом: 

- Уз обавезан супотпис још једног директора 
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 ASSECO SEE DOO BEOGRAD - OGRANAK NIŠ 
Седиште: Патриса Лумумбе 47 , Ниш, Ниш - Медијана , Србија 
Промена заступника 
Физичка лица 

Брише се: 
Име и презиме: Срђан Бранковић 
ЈМБГ: 
Начин заступања: самостално 

Уписује се: 
Име и презиме: Срђан Џелебџић 
ЈМБГ:
Ограничење овлашћења за заступање супотписом: 

- Уз обавезан супотпис још једног директора 
Име и презиме: Миљан Малиш 
ЈМБГ: 
Ограничење овлашћења за заступање супотписом: 

- Уз обавезан супотпис још једног директора 

О б р а з л о ж е њ е 

Поступајући у складу са одредбом члана 17. став 3.  Закона о поступку регистрације у
Агенцији за привредне регистре, подношењем регистрационе пријаве број БД 91857/2016, дана
17.11.2016.  године,  подносилац  је  задржао  право  приоритета  одлучивања  о  тој  пријави,
засновано  подношењем  пријаве  која  је  решењем  регистратора  БД  89357/2016  од  14.11.2016
одбачена, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка 7) истог Закона. 

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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