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Na osnovu Cl. 104-183. Zakona o privrednim druStvima (SI. Glasnik RS br. 125 od 

22.11.2004. god.) osnivac drusrva sa ogranicenom odgovomoSCu, dana 26.05.2009. god. 
donosi sledecu: 

ODLUKU O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUSTVA (DOO) 

tlan t. 

Ovom odlukom se urcdujc : 

- prete1na dclatnost druStva; 
- vrednost osnovnog kapitala druStva, odnosno vrednost uloga osnivaCa; 
- naCin i vremc uplate novCanog uloga, odnosno unoScnje ncnovCanog uloga; 
- ukupan iznos troskova osnivanja druStva; 
- vrsta i nadle1.nosti organa drustva: 
- zastupanje drustva; 
- naCin promene pravne forme druStva. 

Clan 2. 

Puno poslovno ime druStva glasi COLOR MEDIA L&Z DOO NOVI SAD (u daljem 
tckstu: Dru!tvo). 

SkraCeno postovno ime DruStva glasi: COLOR MEDIA L&Z 000 NOVI SAD. 

Clan J. 

ScdiSte drustva je na slcdcCoj adresi: Novi Sad, ul. Temcrinska br. 102. 

Clan 4. 

PretcZna delatnosl kojom Ce se Drustvo baviti je: 22120 IZDA VANJE NOVINA. 

Drustvo moze obavljati i druge delatnosti, ukljuCujuCi i spoljnotrgovinsku delatnost, 
ukoliko za to ispunjava uslovc prcdvidene zakonom. www.K
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Ukupan upisani osnovni kapilal DruStva iznosi SOO,- EUR (slovima: pet stotina cura). 
UplaCeni novCani dco osnovnog kapitala DruStva iznosi 250,- EUR (slovima: dvc 
stotine pedeset eura). 
Prcostali neuplaCeni ulog u iznosu od 250,- EUR (slovima:dve stotine pedeset eura), 
osnivac Ce uplatiti u roku od dve godine od dana registracije. 

Clan 6. 

Jedini osnivaC Dru!tva je COLOR MEDIA INTERNATIONAL DOO NOVI SAD, 
ul. Temerinska br. 102, Novi Sad matiCni broj: 08745587, sa pro«ntualnim udelom 
od 100"/o. 

Clan 7. 

Clan druStva ima pravo na isplatu dobiti, u skladu sa zakcncm srazmemo svojim 
upisanim ulogom. 

Clan 8. 

U pravnom prometu sa trcCim licima Drustvo istupa u svoje ime i za svoj racun. 

Za obaveze prema trecirn licima nastale u poslovanju Drustva, Drustvo odgovara svojom 
celokupnom imovinom. 

tlan 9. 

Drustvo u unutrasnjem i spoljnotrgovinskom promctu zastupa direktor Drustva, sa 
neogranitenim ovlascenjima u prometu. 

Direktor ne mote potpisivati akte koji se odnose na sve izmene iii dopune osnivackih 
akata onih privrednih drusteva u kojima je COLOR MEDlA L&Z 000 NOVI SAD 
jedini iii jedan od osnlvaea. www.K
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Clan to. 

Organi Drustva su skupStina i direktor. 

Njihova ovlaSCcnja i dclokrug rada utvrduju se Zakonom o privrednim drustvima. 

Ctanovi DruStva biraju direktora na scdnici skupstine, osirn prvog direktora koji CC biti 
odreden osnivaCkim aktom. 

Ctenov; DruStva Cine skupStinu. 

Clan 11.  

SKUP§TINA DruStva odluCuje o: 

1. odobravanju poslova zakljuCenih u vezi sa osnivanjem Drusrva pre registracije; 
2. izboru i razreseoju direktora i utvrdivanju njegove naknade, odnosno zarade; 
3. odobravanju finansijskih izvesteja, donosenju odluke o vremenu i iznosu isplate 

Clanovima druStva; 
4. imcnovanju intemog revizora iii revizora DruStva i potvrdivanju njihovih nalaza i 

miSljenja, utvrdivanju naknade iii drugih uslova njihovog ugovora sa DruStvom; 
5. imenovanju Jikvidacionog upravnika i potvrdivanju likvidacionog bilansa; 
6. pcvecanju i smanjcnju osnovnog kapitala Drustva, sticanju sopstvenih udela 

povlaCenju i ponistenju udela, kao i o emisiji hartija od vrednosti; 
7. davanju prokure i poslovnog punomOCja za sve ogranke OruStva; 
8. odluCivanje o dopunskim ulozima od stranc clanova DruStva; 
9. iskljuCenju Clana OruStva, prijemu novog Clana i prenosu udela na trees lica kada 

je odobrenje Drustva potrcbno; 
10. statusnim promenama, promeni pravne fonne i prestanku DruStva; 
1 1 .  davanju odobrenja na pravne poslove Clanova Drustva, odnosno dircktora i drugih 

lica; 

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

13. izmeni osnivaCkog akta iii ugovora Clanova OruStva; 
14. obrazovanju ogranka; 
l 5. donoSenju poslovnika o svcm radu. 

ORGANI DRUSTVA 
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Clan 12. 

Direktor Drustve mote biti Clan drustva iii lice koje nije Clan drustva. 

Clanovi drustva biraju direktora na sednici skupstine, osim prvog direktora koji mofe biti 
odreden osnivaCkim aktom. 

U sluCaju da jcdan od Clanova Drustve prcdlofi razresenje direktora Drusrva, direktor Ce 
biti razresen. 

Za imenovanje novog dircktora potrebna je odluka skupstine DruStva. 

Clan 13. 

Direktor Drustvaje nadlebn za: 

1 .  zastupanje drustva i vodenjc poslova drustva u skladu sa zakonom ovim 
osnivaCkim aktom; 

2. utvrdivanje prcdloga poslovnog plana; 
3. sazivanje sednice skupstine Clanova; 
4. odredivanje dana sa kojim se utvrduje lista Clanova drustve sa pravom na 

obaveStavanje, dan utvrdivanja divedende i dan plaCanja dividende, glasanja i 
drugih pitanja; 

5. zakljuCenje ugovora o kreditu; 
6. utvrdivanje dana sticanja prava na uce�e u dobiti i dana isplate ueesea u dobiti, 

kao i dana sticanja prava glasa i drugih prava Clanova Drustva; 
7. davanje i opoziv prokure. 

Direktor mote biti nadlefan i za: 

1 .  izvrsenje odluka o sticanju sopstvenih udela o povlaCenju i poniStenju udela; 
2. utvrdivanje iznosa uCeSta u dobiti; 
3. izdavanje obveznica i drugih hartija od vrednosti. 

Direktor jc odgovoran za uredno vodenje poslovnih knjiga i unutraSnji nadzor poslovanja. www.K
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<'.:Ian 14 . 

. Drustvo se osniva na neodredeno vreme . 
. " 

Drustvo prestaje odlukom Clana DruStva iii u drugim sluCajevima predvidenim zakonom. 

l:lan 15. 

Na sva pitanja koja nisu regu]isana ovim Aktom o osnivanju, primenjivace se Zakon o 
privrednim druStvima. 

<'.:Ian 16. 

lzmcne ovog ekta o osnivanju vrse se u pisanoj forrni. 

Ovaj Akt o osnivanju je sastavljen u S (pet) istovetnih primeraka, od kojih je 2 (dva) za 
Clana DruStva,jedan za postupak registracijc, jedan zadrzava sud za overe, ajedan ostaje 
u arhivi advokatske kancelarije. 

Ovaj akt o osnivanju stupa na snagu danom overe od strane nadletnog suda. 

U Novom Sadu, 26.05.2009. god. 

COLOR 
DOO NOVI SAD(' 

dircktor: Milan Sob4lf;'·1• · 
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rotvrdjujc 3e du: 
tOBOT HILAf'I 

 b r .  1 .  k  ,  
tpi3nik 

Tuk3u za ovcru u iznosu od: 

Datum: 26.05.2009 
Vremc: 13:59 

OVl 21700/2009 

SAD 

dokumcntu 
i poniStcnu 
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Na osnovu Cl. 138-150 2.akona o privrcdnim dlllStvima (SI. glasnik RS br. 125 od 22.11.2004. 
god.), dana 13.04.2010. god. SkupSina drusrva sa ograniCenom odgovomoscu COLOR MEDIA 
L&Z, ul. Temerinska br. 102, mati�ni broj: 20541601, donosi sledecu: 

ODLUKU 

Clan 1. 
JJJJll1(� 

SkupStina druStva sa ogranitenom odgovomoSCu COLOR MEDIA L&Z 000 NOVI SAD, ul. 
Temerinska br.102, maricni broj: 20541601, 

- menja direktora Oru!tva, te se direktor Drazen CurCiC iz Vetemika, ul. Svetoz.ara Miletica hr.  
jmbg:  razrdava duZllosti i brile iz rcgistra; 

- za novog direktora se imenuje i upisuje u registar RadoleviC AlekJandar iz Novog Sada, ul. 
Bate Brkica br. ,jmbg:  

Clan 2. 

Ova odluka druStva sa ograniCenom odgovornoSCu stupa na snagu danom upisa u registar kod 
Agencije z.a privredne registre. 

U Novom Sadu, 13.04.2010. god. 

INTERNATION 

OSNIVAC· 

DOONOVISAD 
direktor: Milan �obot 
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Na osnovu fl. I 38-150 Zakona o privrednim drultvima (SJ. glasnik RS br. I 25 od 22. I 1.2004. 
god.), dana 27. 06. 201 I. god. Skupsina drustva sa ogranietnom cdgovornoscu COLOR MEDIA 
L&Z, doo, Novi S•d ul. Temerinska br. 102, matilni broj: 20541601 , dooosi slcdCCu: 

ODLUKU 

t1 •• ,_ 

Skupstina � sa ogranieenom odgovomoJcu COLOR MEDIA L&Z doo, Novi Sid, ul. 
Temerinska hr. 102, maricni broj: 20541601, 

- menja direktora Drufua,te sc direktor Milan &bot iz Novog Sada. uJ. Teodora Toze 
JovanoviC8 br. jmbg:  razrdava dufuosti i briJe iz registn; 

- za novog direktora se imenuje i upisuje u registar Bojan Volin iz Petrovaradin-Novi Sad, ul. 

Preradovieeva br. jmbg . 

t1 •• 2. 

Ova odluka dru!tva sa ogranieenom odgovornostu stupa na snagu danom upisa u rcgistar kod 
Agencije z.a privrednc registre. 

U Novom Sadu, 27.06.201 I. god. 

·COl8R 
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Регистар привредних субјеката 5000069057101

БД 10272/2013 
Датум 05.02.2013. године 
Београд 

Регистратор  Регистра  привредних  субјеката  који  води  Агенција  за  привредне  регистре,  на
основу члана 15. став  1.  Закона о поступку регистрације  у Агенцији за  привредне регистре
(„Службени  гласник  РС“,  бр.  99/2011),  одлучујући  о  регистрационој  пријави  брисања  код
COLOR MEDIA L&Z DOO, NOVI SAD, матични/регистарски број 20541601, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Жељко Маровић 
ЈМБГ: 

доноси: 

РЕШЕЊЕ 

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

COLOR MEDIA L&Z DOO, NOVI SAD 

Регистарски/матични број: 20541601. 

Забележбе: 
Уписује  се  у  Регистар  привредних  субјеката  статусна  промена  припајањa  привредног
друштва DOO COLOR PRESS GROUP, NOVI SAD матични број 20035757 као друштва
стицаоца и привредних друштава: 
1) COLOR MEDIA L&Z DOO, NOVI SAD матични број: 20541601 
2) COLOR MEDIA SPECIAL DOO NOVI SAD матични број: 20541598 
као друштава која престају припајањем. 

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  31.01.2013  регистрациону  пријаву
брисања из Регистра број БД 10272/2013 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. 
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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). 

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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