
Peracrap npHBpc,llH)O( cy6jeKaTa 

61113884/2010 

Aa'ryw, 01.03.20 IO ro,ll.HHC 
6eorpao 

11111111 II 
5000028686250 

ArcHI.Olja 38 npHBpe,llHC perucrpe, Peracrparop kOjH 80.ltH Perucrap npHBpe,llHHX cyt5jCKaTil, Ha 
OCHOBY 'Ill. 4. 38.KOHa o aI'CHLt.HjH aa npHepen.uc pcnurrpc (Criy»c6cHH rnaCHHK PC 6p. 55/04), 'IJ!aJta 
23. H 25. 3axoHa o pcntcrpatUtjH npHBpeAHHX cy6jcKaT8 (Cny,K6eHH rnaCHHK PC 6p. 55/04, 61/05), 
pcwuajyl\H no sexreey 00,IJJIOCHOl.(8 jCJtHHC'TBCHC pe1'HCTp8.ltHOHC npHjaBC 38 pcrHCTp81Dljy 
ocHHBaR,8 npaepenaor cy6jcicra, KOjttje nOAACT OA crpeae: 

HMc H Rpe3HMC: )Ken.KO MapoeHI\ 

)lOHOCH 

PEWEH,E 

Yceaja cc 38XTCB nonaocaoua jeAHHCTBCHC pcntctpaQHOHC npttjaee, na cc y Pcracrap 
npHBpeAHHX cy6jeun pentcrpyje OCHHB8tbe npHBpeAHOr cy6jcKT8 

COLOR INVEST MEDIA DOO NOVI SAD, TEMERINSKA 102 

ca cne.nehHM. no,nau.awa: 

llyao nocnoaao MMe; COLOR INVEST MEDIA noo NOVI SAD, TEMERINSKA 102 

C11:pafteuo oocnoaeo MMe: COLOR INVEST MEDlA 000 NOVI SAD 

PerllCTIIJ)(kJI fSpoj/MITH'IUH fSpoj: 20615150 

llll6 AOllC.lbCll OA Ifopeeee Ynpaae PC: 106498035 
. . . .  

Op•••• 4">pri1a: �YWTBO ca orpaua"ICHOM oitroaopuowfty 

Ce.naWTe: Hoa11 Ca.a;: TeMepHHCICfl 102
1 

Hoea Ca.it, HoBH Ca.a, - rpa.a, Cp(iHja 

Ilpnatea llCJIITHOCT: 22120 - Hla,aean.e HOBHHI 
BpeMC Tpaj1Ub8 npKBpen.uor cy6jelCTll: HeorpaHH'ICHO 
IlpHBpe.JlHH cy6jelC8T je peracrpceaa 38 COOJhHOTproBKHCKH npoaer 
IlpHBpeAHH cy6jeKaT je perHC1JX)B8Jf 38 yc.nyrc '/ �ROJbH9Tp.J'OBHHCKOM npoMC'l)' 

. . .  .  .  
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llonau:H o KaaKTaJI)' 
HOB"laHH K40HTIUI 

YJllfcaHH Y BpcAHOCnt OA 500,00 EUR, y npo'lllBBpeAffOCTll OA 49.261,22 RSD 
YnnahcHH y Bpc.a;Hocm OA 250,00 EUR. y nporaeapenaocra O.D. 24.593,02 RSD, Ha A4H 
16.02.2010 
YnnahcHH y apemrocra OA 250,00 EUR, y llpOTHBBpeAHOCnt OA 24.668,20 RSD, Ha AaH 
12.02.2010 

llO.D.81.lH O OCHHBa'IIIMB: 

Ilocnceno HMc: NOV!NSKO IZDAVACKO DRUST\'O COLOR MEDIA INTERNATIONAL 
DRUSTVO SA OGRANICENOM OOGOVORNOSCU NOVI SAD, TEMERINSKA 102 

PcrMCTapcKM I MaTH"IHH 6poj: 08745587 
A.Apeca: TcMepHHcica. I 02, HoaH Ca.A. Ho11H Ca.a; - rp8.A, Cp6Hja 

noAauu o icarurrany 
HOB'ID.HH tcanKTM 

YllllCaHH y 11peAHocnt OA 500,00 EUR, y npcmtBBpeAHOCTH OA 49.261.22 RSD 
Y�a!ICHH y 11pcAHocm OA 250,00 EUR, y llpOTHIIBpcAHOCTH OA 24.668,20 RSD, ua AIH 
12.02.2010 
YnnahcHH y 11pe,!1Hocm on 250,00 EUR. y nponteBpeJVfOCTH OA 24.593,02 RSD, Ha A8H 
16.02.2010 . 

YAeo: 100,00% 

Doaana o 3BCT)'DBBQHMa: 
38CT}'TTHHK 

HMe H npeaaxe: Sojau Bynun 

�ja y npHllpe.D.HOM cy6jcKT)': ,ltHpeKTOp 
Oe.namhcH.A y npoaery ' 

Oe.nawhcH.a y }'HYTJ>aWH.CM npoMCT)' HeorpaHH'ICHa 
OBJta.whett.a y cnon.HO'Ip,:OBHHCKOM npow_CT)' HC0rp8HINCH8 

HaKHa,IQI y H3H0CY O.D. S.400,00 rutttapa 38 pentC1'l)aUHjy Hanpc.o. H8BC.D.CHHX nonaraxa HannahcHa jc 
O.D. nO,ltHOCHOIUl peraerpeuaoue npejeee. 

no.[UIOCH118U 38XTCBa. nO,IJ.HCO jc jc,11,HHCTBCK)' ycarJTauJCK)' perHCTp8UHOHY npHjaay Jl.8H8 24.02.2010 
toAHHC 38. pemcrpa.u,Hjy OCHHBaH,8 H youc y jC,llHHCTBCHH pentCTap nopecKHX o68C3HHKa, 

np1-1ape,llHor cy6jcKTa · 

COLOR INVESTMEDIA DQ(! NOVI SAD, TEMERINSKA 102 

Pcwasajyl'ut no 3&XTCBY f10AHOC�oua, OOOupo� p.a cy Hcnyu.cttu ycnoau H3 <f.ll&Ha 22. 3axotta o 
pcrHCTpllllHjH npaepennax cy6jcKaT8 H <t.na.Ha 26. 3aKoHa o nopecxoa nccrynsy H nopcctcoj 
1AMHHHC1'l)8UHjH (Cn. rJTaCHHK PC 6p. 80/02 ... 20/09), pcWCHO jc K80 y AHCn03H11fBy. 
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BHCHHA HaKH&JlC 38. pcrHClpaLtHjy OJQ)C�eHa jc y CKJlll.A)' ca 'l.18HOBHM8 2., 3. H 4. Ype.D.6c O 
BHCKHH H8KH&JlC 38. pentCTpawtjy H a.pyre yc.nyrc soje npyxa AreHQ.Hja 38. npHBpcAHC peracrpe 
(Cny,erocHH rnacmec PC 6poj I 09/05). 

noyxa o npaeuoM ncK)': 

Ilponta OBOr peweH>& NO>ICC CC H3j8BH11! *8.116a 
MHHHCTJ>Y H8,AllCJICHOM 38 nocnoac npHBpcAC PC, 
y po»cy 0,118 Aatta o.a, .natt.a npHjcMa pewcH>a, 
a npcKO ArcHLOtjC 38 npaapenae perucrpe. 

06ABEWTEILE: 

PEf11ml'ATOP 

.. ,! 

/ 

Y o6aae3N CTe AA cc y poiey OA 8 11.aHa O)l ,llaHa pentCTpaQHje npujaBNff �11.AY lIHO 
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Na osnovu fl. 104-183. Zakona o privrednim drustvima (SI. Glasnik RS hr. 125 od 

22.11.2004. god.) osnivac! drusrva sa ograniCenom odgovomostu, dana 03.02.2010. god. 
donosi sledCCu; 

ODLUKU O OSNIV ANJU PRIVREDNOG DRUSTV A (DOO) 

<'.:Ian I. 

Ovom odlukom se ureduje: 

- prctehla delatnost druStva; 
- vrednost osnovnog kapitala druStva, odnosno vrednost uloga osnivata; 
- nacin i vreme uplate novtanog uloga, odnosno unoSCnje nenovtanog uloga; 
- ukupan iznos troSkova osnivanja druStva; 
- vrsta i nadletnosti organa druStva; 
- zastupanje druStva; 
- nacin promene pravne forrne druStva. 

<'.:Ian 2. 

Puno poslovno ime druStva glasi INVEST MEDIA DOO NOVI SAD (u daljem tekstu: 
DruJtvo). 

SkraCeno poslovno ime Drustva glasi: INVEST MEDIA DOO NOVI SAD. 

<'.:Ian 3. 

Sedi§te drustva je na sledeCOj adresi: Novi Sad, ul. Temerinska br. 102. 

<'.:Ian 4. 

Prete!na delatnost kojom Ce se Drustvo baviti je: 22120 lZDA VANJE NO VINA. 

Drustvo mote obavljati i drugc delatnosti, ukljutujuCi i spoljnotrgovinsku delatnost, 
ukoliko za to ispunjava uslove predvidcne zakonom. 
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<'.:Ian S. 

�� Ukupan upisani osnovni kapital Drustva iznosi 500,· EUR {slovima: pet stotina eura). <�I Uplafeni novflloi osoovoi kapital Dru.!tva iznosi 500,- EUR {slovima: pet stotina eura). 

'}:ji' 
:�· . 

..... �,\� JI}' 
' , 111  ��., /. 

�,
�_.,..;! 

' .. , 

-� 

ti.. 7. 

Clan drustva ima pravo na isplatu dobiti, u skladu sa zakonom i srazmemo svojim 
upisanim ulogom. 

tJan 8. 

U pravnom prometu sa trecim Jicima Drustvo istupa u svoje imc i za svoj raCun. 

Za obaveze prema treCim licima nasta\e u poslovanju Drustva, Drustvo odgovara svojom 
celokupnom imovinom. 

tJan 9. 

Direktor ima neogranif.ena ovlascenja u unutra!njem i spoljnotrgovinskom prometu. 
Za direktora Drustva imenuje se: Bojan Vulin iz Novog Sada, 

ORGANIDRUSTYA 
tJan IO. 

Organi Drustva su skupstina i direktor. 
Njihova ovlascenja i delokrug rada utvrduju se Zakonom o privrednim drustvima. 
Clanovi Dru!tva biraju direktora na sednici skupstine, osim prvog direktora koji CC biti 
odreden osnivac!:kim aktom. 
Clanovi Drusrva tine skupstinu. 

ti •• 6. 

Jedini osnival Dru!tva je COLOR MEDIA INTERNATIONAL DOO NOVI SAD, 
ul. Temerinska br. 102, Novi Sad matKni broj: 08745587, sa procentualnim udelom 
od 100%. 
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<'.:Ian 11. 

" '����li UP�TINA Dr�§tva odlul:uje. o: . . . . . .. 
/ . �·�? .. i I. ?'1obra�MJu pos�ov� zak!Ju�n1h u �ez,_sa �n1van1em Drustva pre regrstracije: 

> .. :,;-'jt 2. lzboru I razresenju direktora I urvrdivanju njegove naknade, odnosno zarade; 
• ... � , 1' J 3. odobravanju finansijskih izvestaja, donotenju odluke o vremenu i iznosu isplate 
.... . . 

\rf\.'<':i,\/ · . Clanovima drusrva; 191�i�.,_�i _:i 4. imenovanju intemog revizora iii revizora Drustva i potvrdivanju njihovih nalaza i 

";�..:!;? mi�ljenja, utvrdivanju naknade iii drugih uslova njihovog ugovora sa Drustvom; 
5. imenovanju likvidacionog upravnika i potvrdivanju likvidacionog bilansa; 
6. povtcanju i smanjenju osnovnog kapirala Drustva, sticanju sopstvenih udela 

povlatenju i ponisteeju udela, kao i o emisiji hanija od vrednosti; 
7, davanju prokure i poslovnog punomOCja za sve ogranke Dru!tva; 
8. odlutivanje o dopunskim ulozima od strane Cfanova DruStva; 
9. isklju¢enju Clana DruStva, prijemu novog elena i prenosu udela na treca lica kada 

je odobrenje DruStva potrcbno; 
10. statusnim promenama, promeni pravne forme i prestanku DruStva; 
1 1 .  davanju odobrenja na pravne poslove l!lanova Drusrva, odnosno direktora i drugih 

lica; 
12. sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju iii drugom raspolaganju imovinom 

velike vrednosti; 
13. izmeni osnivaCkog akta iii ugovora Clanova DruStva; 
14. obrazovanju ogranka; 
15. donosenju poslovnika o svom radu. 

DIREKTOR 

<'.:Ian 12. 

Direktor OruStva mot.e biti Clan druStva iii lice koje nije Clan druswa. 

DruStvo bira direktora na sednicl skupStine, osim prvog direktora koji mote biti odreden 
osnivatkim aktom. 

U slucaju da jedan od Clanova Drustva predloti razresenje direktora Dru�va, direktor Ce 
biti razresen. 

Za imenovanje novog direktora potrebnaje odluk.a skupstlne Drustva 
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J... • 

l:lan 13. 

1. zastupanje drustva i vodenje poslova drusrva u skladu sa zakonom ovtm 
osnivatkim aktom; 
utvrdivanje predloga pos\ovnog plana; 
sazivanjc sednicc skupstine flanova; 
odredivanje dana sa kojim se utvrduje list.a tlanova drusrva sa pravom na 
obavdtavanje, dan utvrdivanja divedende i dan plaC8.nja dividende, glasanja i 

drugih pitanja; 
5. zaklju¢enje ugovora o krtditu; 
6. utvrdivanje dana sticanja prava na ute� u dobiti i dana isplate ufe�a u dobiti, 

kao i dana sticanja prava glasa i drugih prava tlanova Dru!tva; 
7. davanje i opoziv prokure. 

�-·2. 
/ 3. 

4. 

Direlctor je odgovoran za uredno vodenje poslovnih knjiga i unutra§nji nadzor poslovanja. 

l:lan 14. 
Drustvo se osniva na neodredeno vreme. 

Drustvo prestaje odlukom tlana Drustva iii u drugim slutajevima predvidenim zakonom. 

l:lan 15. 

Na sva pi1anja koja nisu rcgulisana ovim Aktom o osnivanju, primenjivate se Zakon o 
privrednim drustvima. 

l:lan 16. 

lzmene ovog akta o osnivanju vrse se u pisanoj fonni. 

Ovaj Akt o osnivanju je sastavljen u S (pet) istovetnih primeraka, od kojih je 2 (dva) za 
tlana Drusrva, jedan za pc,stupak registracije, jedan zadrzava sud za ovcrc, a jedan ostaje 
u arhivi advok.atske kancelarijc. 

Ovaj akt o osnivanju stupa na snagu danom overt od strane nadletnog sud.a. 

U Novom Sadu, 04.02.2010. god. www.K
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Na osnovu fl. 22 .• 23 i 219 Zakona o privrednim dru.hvima ("SI. glasnik RS" br. 36/2011 i 

9912011), skupstlna <irmtva COLOR INVEST MEDIA DOO NOVI SAD, ul. Temcrinska br. 
102, mat. br. 20615150,dana 24.12.2012 god., donosi: 

ODLUKU 
O PROMENI POSWVNOG !MENA DRUSTVA,SEDISTA I 
RAZRESENJU I IMENOVANJU DIREKTORA DRUSTVA 

<':Jaa I. 

1.1.Menja se sedlste dru!tva COWR INVEST MEDIA DOO NOVI SAD, al. Temerinska 
hr. 102. 

1.2. Uplsaje aovo scdilte Drultva: ul. Milevc Simit br. 27, Novi Sad. 

<':laal. 

2.1. Menja se poslovno ime drustva: COLOR INVEST MEDIA DOO NOVI SAD 
l.1.1. Novo poslovno ime dru�va glasi: COLOR MEDIA PRODUKCJJA 000 NOVI SAD 

2.1. Brise se skraceno poslovno ime COLOR INVFST MEDIA D00 NOVI SAD. 

<':Jaa 3. 

3.1. Menja se, 1'82J'C�Va du!nosti i brise iz registra direktor Dru.fua Bojan Valin iz 
Petrovaradin

i registar PJESIVAC VLADIMIR iz Novog Sada 

]JJJIJltl <':Jaa 5. 

<':Jaa 4. 

Ova odluka stupa na snagu danom donoknja. 

3.3. Novi direktor ee obavljati funkcije i zastupati drusrvo u unutra!njem i spoljnom prometu bez 

ogranieenja. 

Ova odluka CC: se upisati u knjigu odluka druStva. i registrovati kod Agencije za privredne 
registre Republikc Srbijc, u skadu sa Zakonom o registraciji privrednih subjckata. 
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Регистар привредних субјеката 5000067607681

БД 162204/2012 

Дана, 26.12.2012. 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 COLOR INVEST MEDIA DOO NOVI SAD, матични број: 20615150, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Жељко Маровић 

доноси 
РЕШЕЊЕ 

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

COLOR INVEST MEDIA DOO 
NOVI SAD 

Регистарски/матични број: 20615150 

и то следећих промена: 

Промена назива: 
Брише се: 

COLOR INVEST MEDIA 
Уписује се: 

COLOR MEDIA PRODUKCIJA 

Промена пословног имена: 
Брише се: 

COLOR INVEST MEDIA DOO NOVI SAD 
Уписује се: 

COLOR MEDIA PRODUKCIJA DOO NOVI SAD 

Промена скраћеног пословног имена: 
Брише се: 

COLOR INVEST MEDIA DOO NOVI SAD 

Промена седишта привредног друштва: 
Брише се: 

Адреса: Темеринска 102 , Нови Сад, Нови Сад - град , 21000 , Србија 
Уписује се: 

Адреса: Милеве Симић 27 , Нови Сад, Нови Сад - град , 21000 Нови Сад , Србија 
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Промена законских заступника: 
Физичка лица: 

Брише се: 
 Име и презиме: Бојан Вулин 

ЈМБГ: 
Функција у привредном субјекту: Директор 

Уписује се: 
 Име и презиме: Владимир Пјешивац 

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

Промена директора: 

Директори - физичка лица: 
Уписује се: 

 Име и презиме: Владимир Пјешивац 
ЈМБГ: 

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  25.12.2012.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 162204/2012 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 5000089117519

БД 65911/2014 

Датум 06.08.2014. 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  брисања  код
COLOR MEDIA PRODUKCIJA DOO NOVI SAD, матични/регистарски број 20615150, коју је
поднео/ла: 

Име и презиме: Жељко Маровић 

доноси: 

РЕШЕЊЕ 

УСВАЈА СЕ регистрациона  пријава  брисања,  па  се  из  Регистра  привредних  субјеката
брише: 

COLOR MEDIA PRODUKCIJA DOO NOVI SAD 

Регистарски/матични број: 20615150. 

Забележбе: 
Уписује се у Регистар привредних субјеката статусна промена припајањa код привредног

друштва COLOR EURO MEDIA DOO NOVI SAD, матични број 20571195, као друштва стицаоца
и  друштва  COLOR  MEDIA PRODUKCIJA DOO  NOVI  SAD,  матични  број  20615150,  као
друштва које престаје припајањем услед чега се брише из Регистра привредних субјеката. Услед
припајања долази до повећања капитала стицаоца, и то уписаног и уплаћеног новчаног у износу
од 49.261,23 динара. 

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  31.07.2014  регистрациону  пријаву
брисања из Регистра број БД 65911/2014 и уз пријаву је доставио документацију наведену у
потврди о примљеној регистрационој пријави. 

Провeравајући испуњеност услова за регистрацију брисања, 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  у  складу  са  Одлуком  о
накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре
(„Сл. гласник РС“, бр. 5/2012). 
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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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