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Peny6nfriKa Cp6wja Kojy 3ac-ryna Bnaga 
Peny6niiKe Cp6wje, Kojy npegc-rasrba Mp. 
Bersimwp V1nHfi, mmicrap rpaT)eswHapcTea 
yp6aHw3ma w Global Capital Advisors 
Management, KomnaHwje penicTpoeaHe y 
Yjegm.eHwm Apanciaim Emwpa-nima, Kao 
ocHi4sa4w gpyurrsa ca orpaHmLieHom 
ogroeopHowhy Ha OCHOBy LinaHa 139. — 244. 
3aKoHa o npwepegHlim gpyurrimma („Cn. rnacHviK 
PC" 6p. 36/2011 w 99/2011) gaHa 07.08.2013. 
rogwHe 3aluby4wnii cy cnegefiw: 

YrOBOP 0 OCHNBAHDY APYWTBA CA 
OrPAHI#14EHOM OirOBOPHOW-FIY 

YrosopHe crpaHe camacHo KoHcTaTyjy: 

ga je gaHa 19.07.2013.r. Bnaga Peny6nHKe 
Cp6wje y cicna,qy ca 3aKoHoM 0 noTBpl'jWBa►by 
cnopa3yma o capagH:m w3meby Bnage 
Peny6nwKe Cp6wje lel Bnage Yjegiii-beHwx 
ApancKwx EmiipaTa (y garbem TeKcTy CTpaHe) 
3aKoHom 0 noTeptjmeaFby Cnopa3yma 0 
y3ajamH1M nogcrwuajwma N 3awn1Ti4 
wHeecTwqmja goHena 3aKrby4aK 05 Epoj: 337-
6164/2013.r. 

Loa je ROHeTliM 3alUby4KOM yceojeH TeKCT 

MemopaHgyma o capagi-bw (y gan,em TeKcTy 
MOC) ii3me1mi Peny6nHKe Cp6i4je 14 Global 
Capital Advisors Management, Komnamije 
permcipoeaHe y YjegmbeHwm Apancioim 
Emwpamma. 

ga je gaHa 07.08.2013.god. noTnwcaH 
MemopaHgym o capagi-bii 

ga je Ha OCHOBy MOC MiiHmarapcTso 
rpabeepiHapc-rea w yp6aHw3ma opraH HagnewaH 
3a cnpoeorieH,e oeor MOC y kime Penyonne 

Cp6wje 

ga Cnopa3yM o y3ajamHwm nogcTiniajwma m 
wHeecTiit.tinja npegewfla ga yrosopw, 

nporpamm, npojemi w npaTerui cnopa3ymm 
npowcTeKnw 143 cnopa3yma og 17.02.2013.r. 
ORHOCHO 3aKoHom o noTepfmearby Cnopa3yMa 0 

y3ajamHI4M 	nogcTinuajmma 	w 	3aWTMTI1  

The Republic of Serbia represented by the 
Government of the Republic of Serbia, 
represented by Mr. Velimir Ilic, Minister of 
Construction and Urban Planning and Global 
Capital Advisors Management, the company 
registered in the United Arab Emirates, as the 
founders of the limited liability company under 
section 139 - 244 of the Law on Companies 
("Official Gazette" nos. 36/2011 and 99/2011), 
on 08/07/2013 concluded the following 

AGREEMENT ON THE 
ESTABLISHMENT OF LIMITED 

LIABILITY COMPANY 

The Contracting Parties jointly state: 

On 19/07/2013, pursuant to the Law on 
Ratification of the Agreement on Cooperation 
between the Government of the Republic of 
Serbia and the Government of the United Arab 
Emirates (hereinafter referred to as the Parties) 
and the Law on Ratification of the Agreement on 
mutual incentives and protection of 
investments,the Government of the Republic of 
Serbia adopted Conclusion 05 Number: 337-
6164 / 2013. 

By the adopted conclusion, the wording of the 
Memorandum of Cooperation (hereinafter MOC) 
between the Republic of Serbia and the Global 
Capital Advisors Management, a company 
registered in the United Arab Emirates, was 
adopted. 

On 7th  of August 2013. the Memorandum of 
Cooperation was signed. 

Based on the MOC, the authority competent for 
implementation of this MOC on behalf of the 
Republic of Serbia is the Ministry of Construction 
and Urban Planning. 

An agreement on mutual incentives and 
protection of investments provides that 
contracts, programs, projects and related 
agreements arising from the agreement dated 
17/02/2013 and/or the Law on Ratification of 
the Agreement on mutual incentives and 
protection of investments, 
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Hehe 6Prri4 npegmer jasHe Haeaske, jasHor 
reHgepa, nocrynka jasHor Hagmeraiba Nnw 6inno 
kor gpyror nocrynka AecOmHticaFfor y gomahem 
3aKOH0AaBCTBy PenyanilKe Cp6I4je; 

ga je MOC ki3pa)keHa HaMepa C-rpaHa ga ytjy y 
crpareUJky capagiby y silgy 3ajegH144K01 
npegy3eha 3a cfamHaHci4paH,e N pa3soj 
mmycrplijcisix N kiHcppacrpykrypHkix npojekara y 
Peny6nid.si Cp6i4j14 WTO he o6e36egwrii 3Ha4ajHy 
nnarciDopmy 3a rpaNceibe MHBearmwja y 
passojHrim o6nacrwma, ykaiNyjyhm wHilycrplijy 
wHcppacrpykrypy WTO he gam gonpi4Hoc 
gpywrseHo-ekoHomckom pa3sojy gp*ase; 

je rIpmnorom A MOC npegsmheHo ga he 
CrpaHe OCHOBaTil 3ajBAH1,14K0 npemehe H TO 

gpywrso ca orpaHifleHom ogrosopHowhy. 

ga je npseHcreeHm 1414a, ocHvisaFba 3ajegHtmor 
nplispegHor gpywrsa iic-rpa*kisaibe 
pearwaLivija 14Hgycrpmjckox 14 

wHclppacrpykrypHkix passojHrix moryNocri4 ca 
moryhHowhy npowiipeiba gomeHa csopix 
aKTP1BHOCTH, y okimpy HagnewHor pecopHor 
miiHricrapersa H ocHmealba HameHmix 
clJoHgosa. 

4nan 1. 

OBWM Yrosopom ce ypehyje: 

• /1114HO pime N npe6marsoiture, ogHocHo 
nocnosHo pime N cegi4wre LinaHosa 
gpywrsa; 

• nOCTIOBHO time m cegmurre gpywrsa; 
• npere*Ha genarHocr gpywrsa; 
• ykynaH 1,13HOC OCHOBHOT karwrana 

gpywrsa; 
• 1013HOC HOB4aH01 ynora, OAHOCHO H0B4aHy 

spegHocr N onwc HeHOB4aH01 ynora 
CBaKOIHnaHa gpywrsa 

• pee ynnare HosgaHor ynora, ogHocHo 
yHowePbe HeHOB4aHOT ynora; 

• ygeo CBaKOT 4naHa gpywrsa y ykynHom 
OCHOBHOM kaniirany ki3paxeH y 
ripogeHrma; 

• spera N Haltnewocri4 opraHa gpywrsa; 
• 3acrynal-be gpywrsa; 
• rpajaibe N npecraHak gpywrea; 
• ocrana rwrraiba. 

will not be subject of the public procurement, 
public invitation to tender, public tender 
procedure or any other procedure defined in the 
national legislation of the Republic of Serbia; 

MOC is an expression of the intent of the parties 
to enter into strategic co-operation in the form of 
a joint venture company for financing and 
development of industrial and infrastructural 
projects in the Republic of Serbia, which will 
provide a significant platform for seeking 
investment in the development areas, including 
industry and infrastructure that will contribute to 
the socio-economic development of the country; 

Exhibit A of the MOC provides that the Parties 
shall establish a joint venture in the form of a 
limited liability company. 

The primary goal of establishing a joint venture 
company is research and realization of industrial 
and infrastructural development opportunities 
with the possibility of expanding the range of its 
activities within the relevant Ministry and 
establishing of dedicated funds. 

Article 1. 

This Agreement governs: 

• Personal name and residential address or 
registered names and registered offices of the 
members of the company; 
• Registered name and registered office of the 
company; 
• Main activity of the company; 
• Total amount of the authorized capital of the 
company; 
• The amount of contributins in money i.e. 
monetary value and description of the 
contribution in kind of each member of the 
company 
The time of payment of contribution in money or 
contribution in kind 
• The share of each member of the company in 
the total authorized capital expressed as a 
percentage; 
• Type and authorities of the company bodies; 
• Company representation; 
• Company duration and closing-down; 
• Other issues. 
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4$1 

nOC/10BHO mme npyarma 

LInaH 2. 

flocnoBHo HMe ,qpywTea rnacm: flpHepegHo 
gpywreo 3a pa3Boj HHcbpac-rpyicrypH14X 
HHAyciplijCMIX npojeKara G.I.D.C. g.o.o. (y 
garbem reKcry: apyurao) 6eorpax 

CKpaheHo nocnoeHo VIMe gpywTea rnacH: 
G.I.D.0 d.o.o 

Centime APywrea 

LInaH 3. 

CerpinuTe Apyterea je Ha criekiefioj agpecH: HOBLI 
BeorpaA, Bnapimwpa rlonoeHha 6p.6, A-209 

JlenarmocT npyurrea 

4nam 4. 

ripe-roma genamoc-r Kojom he ce npyw-reo 
6aelicrin je: 41.10 

°CAM nperewHe AellaTHOCTII ,Elpywreo he 
o6aerbamf H gpyre gena-rHocria Koje Hticy 
npegmer penic-rpatmje N TO: 

41.10 Pa3pana rparjeammcmmx npojemara 

41.20 Ithrpaimba cram6emmx H mecram6emmx 
3rpa,cla 

42.11 M3rpaniba nyreBa H ayronyreBa 

42.12 143rpaniba *ene3mmLimmx npyra 
no,q3emmmx wene3mmt.la 

42.13 M3rpantba mocTosa H Tymena 

42.21 143rpaniba yesoBona 

42.22. 1.13rpantba enewrin.mimmx H 
TenemomymmmaLlHOHMX sonoBa 

42.91. kbrpantba xmnporexmmtimmx o6jema-ra 

42.99. 143rpaniba oc-ranmx menomemyrmx 
rpatjeamma 

Registered name of the company 

Article 2. 

The registered name is: Company for the 
development of infrastructural and industrial 
projects G.I.D.0 d.o.o. (hereinafter referred to 
as the Company) Belgrade. 

Short name of the Company is: G.I.D.C. d.o.o. 

Registered office of the company 

Article 3. 

The registered office of the Company is at the 
following address: Novi Beograd, Vladimira 
Popovic br. 6, A-209 

Business activities of the Company 

Article 4. 

The main activity of the company will be: 41.10 

In addition to the main activity, the Company 
will also performe other activities that are not 
the subject of registration such as: 

41.10 Development of construction projects. 

41.20 Construction of residential and non-
residential buildings. 

42.11 Construction of roads and highways. 

42.12 Construction of railways and 
underground railways. 

42.13 Construction of bridges and tunnels 

42.21 Construction of pipelines. 

42.22 Construction of electrical and 
telecommunication cables. 

42.91 Construction of hydraulic structures. 

42.99 Development of other non listed 
buildings. 
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KanmTan gpywma 

YnaH 5. 

YKynaH yrnicaHm HOB‘laHH Aeo ocHoeHor 
Kanwrana gpyuffea 143H0C14: 
700.000,00 gmHapa (cnoemma: cegam cro-rmHa 
xmrbaga gi4Hapa). 
YKynaH ynnaheHm HoeHaHm geo ocHosHor 
Karwrrana gpyurrea 143H0C14: 

700.000,00 gmHapa (cnoemma: cegam CTOTNI-la 
xmrbaga Amapa). 
YKynaH ynmcaHm HeHoH4aHm geo OCHOBHOr 
Karwana Apywrea N3H0C11: 
300.000,00 gmHapa (cnoemma: -rpoc-rmHe 
xmrbaga gmHapa), Kojki ce cacroji4 143 npasa Ha 
memopaHgym o capagHA. 
YKynaH yHeTm HeHommaHm geo OCHOBHOf 
Kanwrana Apyurrsa 113H0C14: 

300.000,00 gmHapa (cnoemma: -rpoc-ri4He 
xorbaga gmHapa), KO* ce cacrojm N3 npaea Ha 
memopaHgym o capagi-bm. 

LlnaHoam gpywma 

LInaH 6. 

LInaHosm Apywma cy: 

1.PErlYaf1li1KA CPBI/IJA , HemaH,mHa 11, 
Beorpag, nos 100279223, Ma1114H14 6poj 
07017715 
ca yrimcammm HeHOB4aHHM ynorom Kojm 
N3HOCN: 	300.000,00 	gmHapa(cnoemma: 
Tp1CTOTI4He xiirbage gmHapa), Kojm ce cacrojm 
143 npasa Ha memopaHgym o capagi-bm. 
ca yHeTMM HeHOB4aHHM ynorom K0j14 143HOCN: 
300.000,00 gmHapa(cnoemma: rpricrormHe 
xmrbage gmHapa), Kojm ce cac-rojm N3 npasa Ha 
memopaHgym o capagtbm. a INTO H3HOCII 30 % 
plena y yKynHoM KannTaay 4wpm-um 

2.Global Capital Advisors Management, 
KomnaHmje permc-rpoeaHe y YjegmbeHmm 
Apancoim Emmpamma Ha adpecu 9-A, Rolex 
Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE, 
MarMLIHM 6poj: 661417 
ca ynmcarimm HOB4aHHM ynoro KOJ14 143H0C14: 
700.000,00 AllHapa(cnoel4Ma: ce,qaMCT0114Ha 
xmrbaga gmHapa), 
ca ynnaherimm HoeHaHmm ynorom K0j14 N3H0C14: 
700.000,00 gmapa(cnosmma: cegamcro-rma 
xiirbaga Amapa), a UITO H3HOCH 70 % yaeaa y 
ykyrialiom Karurratay apyurraa. 

Capital of the company 

Article 5. 

Total subscribed monetary share of authorized 
capital of the Company amounts to: RSD 
700,000.00 (say: seven hundred thousand RS 
dinars). 
Total paid-in monetary share of the authorized 
capital of the Company amounts to:RSD 
700,000.00 (say: seven hundred thousand RS 
dinars). 
Total subscribed non-monetary share of the 
authorized capital of the Company amounts to: 
RSD 300,000.00 (say: three hundred thousand RS 
dinars), which consists of the right to the 
Memorandum of Cooperation. 
Total contributed non-monetary share of the 
authorized capital of the Company amounts to: 
RSD 300,000.00 (say: three hundred thousand RS 
dinars), which consists of the right to the 
Memorandum of Cooperation. 

Company members 

Article 6. 

The members of the Company are: 

1. The REPUBLIC OF SERBIA, Nemanjina 11, 
Belgrade, TIN number 100279223, Registration 
number 07017715 
with subscribed non-monetary contribution 
amounting to 300,000.00 dinars (say: three 
hundred thousand dinars), which consists of the 
right to the Memorandum of Cooperation 
with contributed non-monetary contribution 
amounting to 300,000.00 dinars (in words: three 
hundred thousand), which consists of the right to a 
Memorandum of Cooperation which represents 
30% share in the total capital of the company. 

2. Global Capital Advisors Management, company 
registered in the United Arab Emirates at the 
address 9-A, Rolex Tower, Sheikh Zayed Road, 
Dubai, UAE, Registration Number: 661417 
with subscribed monetary contribution 
amounting to: 700,000.00 (say: seven hundred 
thousand dinars) 
with paid-in monetary contribution amounting to: 
RSD 700,000.00 (say: seven hundred thousand 
RS dinars) which represents 70% share in the 
total capital of the company 
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4naH 7. 

LInaHoBvi Apywrea vimajy npaBo Ha liCnnary 
R0614Th1, y coapy ca 3aKOHOM. 

4naH 8. 

Y npaaHom nporAery ca rperuim runimma gpywrao 
wc-ryna y caoje time Pi 3a cBoj pagyff. 
3a o6aaeae npema -rpehtim HyHMa, Hac-rane y 
nocnoeaEby gpywi-ea, ApywTBO ogroeapa ceojom 
uenokynHom HMOBIIHOM. 

APYWTBA 

4naH 9. 

YnpaerbaH,,e gpywniom je opraHH3oaaHo Kao 
geonomHo. ()pram/ ,Ilpyw.rea cy: 

• ckynwTHHa 
• Han3opHri og6op H 
• gilpeicrop 

Fbi4xoea oanawfieFba 11 genoKpyr page yrepfwjy 
ce y cKnagy ca 3aKoHom o npliapegHlim 
gpywramma. 

CtcynwTHHa 

4naH 10. 

CKynwmlHy LiviHe CBP1 4naHOBN gpyw-raa. CBBKW 
4naH gpyw-rea Anna npaao rnaca y cKynurrvimi 
cpa3mepHo yqewhy hberosor ygena y OCHOBHOM 
Kanwrany gpyun-aa. 

,Denokpyr cicynurrHHe 

LInam 11. 

CKyntirrma gpyw-raa: 

• gioHoci4 mmeHe OCHLIBBLIKOF aKTa; 
• ycBaja cbiiHaHcmjcKe ineemaje, Kao 

m3BewTaje peBii3opa aKo cy 
cfmHaHCkliCKI4 	143Bewrajw 

npegmer peeH3Hje; 
• yceaja ii3BewTaje Ha,q30pHor 

og6opa 
• ognyHyje o noeeriai.by H cmafbeiby 

OCHOBHOr [(any-retie gpyurea, Kao 11 
o ceakoj eMNCNjh xapmija OA 
BpeRHOCT11; 

Article 7. 

Members of the Company shall be entitled to 
receive payment of profits in accordance with 
the law. 

Article 8. 

In legal transactions with third parties, the 
Company shall act in its own name and for its 
own account. 

For obligations to third parties, arising from the 
Company operations, the Company is liable 
with its entire holdings. 

COMPANY BODIES 

Article 9. 

Management of the company is organized as a 
two — tier management. The bodies of the 
Company are: 
• General Assembly 
• Supervisory Board and 
• Director 
Their authorities and scope of activities shall be 
determined in accordance with the Law on 
Companies. 

General Assembly 

Article 10. 

The General Assembly comprises all members 
of the Company. Every member of the 
company has the right to vote at the general 
assembly proportionally to his share in the 
authorized capital of the company. 

Scope of the activities of the General 
Assembly 

Article 11. 

General Assembly of the Shareholders: 

• makes changes to the Articles of 
Association; 

• adopts financial statements and 
auditors' reports if the financial 
statements were subject to auditing; 

• approves reports of the Supervisory 
Board 

• decides on the increase and reduction 
of the authorized capital of the 
company, as well as on any issue of 
securities; 
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• ognyLiyje o pacnogenm go61rm 14 
HaLimHy nokpmha ry6mTaKa, yKrbriyjyhm 
• ogpermeam.e gaHa cringam.a npasa 
Ha riewhe y go6rirm 11 gaHa mcnnare 
y4ewha y g0614rm LinaHosmma 
gpywrsa; 

• 6iipa N pa3pewasa ‘inaHoise 
HapopHor og6opa 14 yrapfwje Hakmagy 
3a 11.11X0B pag, 

• mmeHyje peamopa H yreprwje HaKHagy 
3a fberoa pag ; 

• ognrgyje o novel-m.1,y nocrynKa 
nimanigaqmje, Kao H o nogHowei.by 
npegnora 3a noKperafbe creLiajHor 
nocrynKa og cTpaHe gpywrsa; 

• kimeHyje 1114KBIelga141010HOr ynpasHmka 11 
ycBaja nmkawgaqmoHe 6wnaHce 
mnewraje FINKBliglaglelOHOr ynpaaHmka; 

• ognriyje o crmuaH,y concreaeHmx 
ygena; 

• ognriyje o o6aBe3aMa LinaHosa 
gpyw-rea Ha gogaTHe ynnaTe w o 
epahal-by TNx ynnara; 

• ognriyje o 3axTeay 3a mcrynam,e 
4naHa gpywTsa; 

• ognriyje o LICKrbytielby 4naHa 
gpywraa 113 pa3nora HennahaHA, 
ogHocHo HeyHowei-ba ynmcaHor ynora; 

• ogrirlyje o nokperafby cnopa 3a 
mcKrbrieHDe 4naHa gpywrsa; 

• ognygyje o nosnaLielw 11 noupsirreHq 
ygena; 

• gaje npoKypy; 
• ognygyje o noKperafby nocrynKa LI 

nasal-by nyHomohja 3a 3acrynaibe 
gpywrsa y cnopy ca npoKypmcrom, 
ogHocHo ca 411aHOM Hag3opHor 
og6opa, aKo je ynpaarbaH,e gpywraom 
geogomHo; 

• ognriyje o nokperai-by nocrynKa 
gaBaHq nyHomohja 3a 3acrynampe 
gpywraa y cnopy nporws 4naHa 
gpywrsa; 

• ogo6paaa yroaop o npfricrynamv Hoaor 
4naHa H gaje camacHocr Ha npeHoc 
ygena TpeheM rainy y cnriajy 113 
griaffa 167. 3aKoHa o npmapegHwm 
gpywrawma; 

• ognriyje o crarycHmm npomeHama 14 
npomeHama npaeHe Oopme; 

• gaje ogo6peHpe Ha npasHe nocnose y 
KOjilma nOCTOJN 111,14H14 mwrepec, y 
ckna,gy ca LinaHom 66. 3aKoHa 0 
npwspegHwm gpyuramma; 

• decides on the distribution of profits and method 
of loss covering, including determining of the date 
of acquiring of the right to participate in profits and 
the date of payment of the share in profit to the 
members of the company; 
• appoints and dismisses members of the 
Supervisory Board and determines remuneration 
for their work, 
• appoints the auditor and determines 
remuneration for his work; 
• decides on taking liquidation proceedings as well 
as on filing of the petition for opening bankruptcy 
proceedings by the company; 
• appoints the liquidator and adopts liquidation 
balance sheets and liquidator's statements; 
• decides on acquisition of own shares; 
• decides on the liabilities of the members of the 
company for additional payments and for 
repayment of such payments; 
• decides on the request for withdrawal of a 
member of the company; 
• decides on the exculsion of a member of the 
company due to non-payment i.e. non-
contribution of the subscribed capital; 
• decides on taking proceedings for exclusion of a 
member of the company; 
• decides on the withdrawal and cancellation of a 
share; 
• Provides proxy; 
• decides on taking proceedings and providing 
power of attorney for company representation in a 
dispute with the proxy or the member of the 
Supervisory Board in case of the two-tier 
company management; 
• decides on taking proceedings and providing of 
the power of attorney for company representation 
in a dispute against a member of the company; 
• approves the agreement on joining of a new 
member and gives consent to transfer of shares 
to third party in case referred to in Article 167 of 
the Law on Companies; 
• decides on status changes and changes in legal 
form; 
• approves legal operations which involve 

personal interest, in accordance with Article 66 of 
the Law on Companies; 
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• gaje carnacHocT Ha c-rmuaH.e, npogajy, 
gaeapbe y 3aKy, 3anaraFbe NnN gpyro 
pacnonaraH.e HMOBHHOM BermKe 
epegHocTm y cmmcny kinaHa 470. 
3aKoHa 0 ripmepegHlim gpyurremma; 

• goHocm nocriosHmK 0 CBOM pagy; 
• Bpwm gpyre nocnoee H oAnyHyje o 

gpyrmm nmTaH,,mma y CKnapy ca 
3aKoHom o npmepegHmm gpywromma. 

CeAHNne CKynwriiHe 

LinaH 12. 

CegHwue cKynurrmHe mory Sum pegoeHe 
BaHpegHe. 

ulnaH 13.  

• gives consent to acquisition, sale, leasing, 
collateral or other disposition of the 
holdigs of great value for the purpose of 
the provisions of Article 470 of the Law on 
Companies; 

• brings rules of the proceedings; 
• performs other activities and decides on 

other matters in accordance with the Law 
on Companies. 

Assembly Sessions 

Article 12. 

Sessions can be regular and special. 

Article 13. 

PegoeHa ce,qHmqa cKynwrive ogp)kaBa ce 
jegHom rogmwEbe, HajKacHmje y poxy og wecr 
meceum Og 3aepweTKa nocnoeHe rogmHe. 
Heogpxaeapbe pegoeHe cegHmge HeMa ymuaja 
Ha npaeHy earbaHocT npaeHmx nocnoBa, pagitm 
14 ognyKa gpyw-rea. 

LInaH 14. 

PegoeHy cegiimuy cKynw-rmHe cameo Ha,q3opHm 
og6op. 
Flove 3a cegHmuy ynyhyje ce HajKacHmje 30 
gaHa npe gaHa ogp*asal-ba cegHmqe. 

LinaH 15. 

CegHfriva cxynwrive o6aBe3Ho ce ca3mea Kaga 
To y nmcaHom o6n1iry 3ax-reBajy LinaHoem 
gpywTea Kom may tiny 3acTynajy Hajmait,e 
20% macooa, aKo OBHM yroBopom Hmje 
ogperjeHo ga To npaeo mmajy H LinoHow KO* 
3ajegHo mmajy mrim 3ac-rynajy mai-bm npoueHaT 
rnacoBa. 
AKO HapopHil og6op He ca3oBe cegHmuy 
cKynurrive y poKy og TPH gaHa og gaHa 
npmjema 3arreea, TaKo ga gaH ogpKaBaFba 
cegHmue 6yge HajKacHmje 15 gaHa og gawa 
npmjema 3amesa, nogHocmoum Tor 3ax-reea 
mory camm Ca3BaTH cemmuy cKynwTwHe y pOKy 
og ocam gaHa og gaHa mcreKa Tor poke 3a 
ogp*aealbe cegHmue cicynwTmHe. 

Regular Session is held once a year, not later 
than within six months from the end of the fiscal 
year. 
Failure to hold regular session has no impact on 
the legal validity of legal operations, activities and 
decisions of the company. 

Article 14. 

Regular meeting is convened by the Supervisory 
Board. 
The invitation for the meeting is to be sent not 
later than 30 days prior to the meeting. 

Article 15. 

The session is convened without fail when 
requested in writing by the members of the 
company who have or represent at least 20% of 
the vote if this agreement does not provide that 
the members who jointly hold or represent a 
smaller percentage of the vote also have this 
right. 
If the Supervisory Board fails to convene the 
session within three days from the receipt of the 
request so that the day of holding of the session is 
not later than 15 days of the receipt of the 
request, the members who have submitted the 
request may themselves convene the session 
within eight days of the expiry of the above stated 
period for holding the session. 
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4naH 16. 

CegHriqa ce no npaamny ogpxma y cegi4w-ry 
gpyuraa. Hag3opHy og6op MO)K ognromi ga 
ce cegmala ckynw-rtiHe 0/4p)K14 14 Ha gpyrom 
mecTy ago je TO no-rpe6Ho pages onakwaHe 
opraHmaumje cegHwue ckynw-rme. 

4naH 17. 

Ce,qHklua ckynwrkiHe ca3maa ce enekTpoHciaim 
ny-rem 14/114 nmcal-imm n03waom ynyhewm caakom 
LinaHy gpyurraa Ha agpecy LinaHa gpywma 143 
eatigeHuvije nogaTaka o LinaHoamma gpyurraa, a 
no3va ce cmaTpa gocraerbeHmm gaHom cnaiba 
npenopytieHe nowiirbke now-rom wim ce ca 
gpyraLmjiim He414HOM no3timba 4naH gpyw-raa 
riticamim nyTeM carnacmo. 
nO3P1B 3a cegHkwy goc-raerba ce caakom Linafly 
gpywma HajkacHwje ocam gaHa npe gaHa 
ogpxcasatba cegHmye ckynw-niHe. 

nr 
A.* r 

adu 

Article 16. 

The session is, as a rule, held in the registered 
office of the company.The Supervisory Board 
may decide to hold the session elsewhere if it is 
necessary for the purpose of facilitating 
organization of the session. 

Article 17. 

The session is convened by sending electronic or 
written invitation to every member of the 
company, to the address of the member of the 
company stated in the records of the company 
members, and the invitation is considered 
delivered on the day of sending registered mail or 
by inviting the member of the company in some 
other way approved by the member of the 
company in writing. 

The invitation to the session shall be delivered to 
each member of the company not later than eight 
days before the session. 

The invitation to the session includes, in 
particular: 

• the date of dispatching of invitations; 
• the time and place of the session; 
• proposed agenda clearly indicating the points of 
the agenda that are proposed to be decided upon 
by the session; 
• materials for the session. 

Article 18. 

The Supervisory Board is obliged to make the 
following documents and information available to 
the members of the Assebly for the session: 

• financial statements including auditor's opinion 
if auditing of financial statements is mandatory for 
the company pursuant to the law governing 
accounting and auditing; 
• draft decision on distribution of profit, if any; 
• wording of any draft decision proposed to be 
taken with explanation; 
• wording of any contract or other legal 
transaction proposed for approval; 

n031413 3a cegHtiuy ca,Apx04 Hapow-ro: 

• gaH cnai-ba nomaa; 
• pee ti mec-ro ogpxcaeaFba cegHwye; 
• npe,qnor gHeaHor pega cegHwue, ca jacHoM 

Ha3HeKOM 0 KOOM TaLikama gHeBHOr pega 
ce npep,riawe qa ckynWrilHa goHece 
ognyky; 

• marepwjane 3a cegi-muy. 

4naH 18. 

Hag3opHil og6op je y o6aae3ki qa 3a cegHmuy 
ckynwTme LinaHoamma ckynw-DiHe CTeB14 Ha 
pacnonaraFbe cnegehe gokymewre 
iiHcpopmawije: 

• dmHaHci4jcke 	kinewTaje, 	ca 
mmurbeibem peam3opa ago je perompija 
C1314HaHCI4jCK14X maeurraja o6aBe3Ha 3a 
gpywrso y cknagy ca 3eKOHOM KOjM ce 
yperwje paLlyHosogarao H peammja; 

• npegnor °grim o pacnogenfri go6prni, 
ako je ocmapeHa; 

• TeKcT npegnora came ognyke Litije ce 
goHoweFbe 	npegnawe, 	ca 
o6pa3nmkei-bem; 

• TeKCT ceaKOF yroeopa 14.1114 gpyror 
npaaHor nocna kojti ce npegnaxce 3a 
ogo6peR,e; 
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• gerarbaH onmc csaKor rikiraH.a Koje ce 
npegname 3a pacnpasy, ca 
KomeHraporm 	kink' 	k13jawibekbem 
Hag3opHor og6opa aKo je ynpasrbaH,,e 
11Pywrso m geogom HO; 

• KOHCOTIWROBaHll 10/2001WH:1 ki3seurraj 0 
crafby N nocnosakby gpywrsa aKo je 
gpywrso gym° ga ra cacraBlil y 
cKna,qy ca 3aKOHOM Kojiim ce yperjyje 
Tpxonwre Karim-Tana (KoHconingosaHin 
roginwHA ineewraj o nocnosalby); 

MaTergliallt4 143 crasa 1. ray. 1) go 4) Pi Ta4Ka 
6) OB01 411aHa nperxogHo ce ylaPtlAY 04; 
crpaHe Ha,q3opHor og6opa. 
LInaHoskirma gpywrsa ce nopeg goKymeHara lel 

kikicbopmaukija N3 crasa 1. osor wiaHa Ha 
pacnonaraibe mory craskyrin H gpyrm 
AbKymeHrin N inHcpopmaLtinje 3a Koje Ha,q3opHm 
og6op, cmarpa ga cy og 3Ha4aja 3a pa,q m 
°grip-meal-be cKynwrinvie. 
Ha cegHmuin ce mowe pacnpasrbarin 
ognpmearm o ninTaH,kima Ha gHeBHOM pegy, a 
o gpyrkim nkrraH31ma CaMO aKo CBII LinaHosm 
npkicycrsyjy CBAHWL111 101 aK0 ce HinjegaH LIJlaH 

Tome He nporkiski. 

LInaH 19. 

JegaH WW1 BilWe gnaHosia gpywrsa Kojti 
nocegyjy innki 3acrynajy Hajmakbe 10% ygena y 
OCHOBHOM Kanvirany gpywrsa mory nyTeM 
micaHor o6asewreH.a gpywrey craskirm 
gogarHe TaLiKe Ha gHeBHIl peg cegHinge, ockim 
aKo je OCHWBaLIKOM aKTOM OBO npaso garo 
LinaHosinma Kojti nocegyjy kinti 3ac-rynajy 
maHA npoueHar ygena y OCHOBHOM Kankirany 
AlPYwrsa. 
411BH0811 gpywrsa 1013 craea 1. OBOE 4naHa 
mory o6asewreH.e 143 cram 1. OBOE LinaHa 
ROCTaBlinl ginperrHo N CBliM ocraninm 
LinaHoskima gpywrea Ha agpece 113 

esingeHwije nogaraKa o Linaktostatna gpywrsa. 
06asewreHDe 113 crasa 1. OB01 9naHa mowe ce 
ynyno-14 HajKacHinje Tpki gaHa npe gaHa 
ogpxcasakba cegHinie cKyni.urwHe, ockim aKo je 
ocHinsatliaim aK-rom ogpetieH gpyrm poK. 
06asewrekbe $13 crasa 1. °sof-  LinaHa 
gkipeKrop je gpicaH ga HajKacHinje HapegHor 
pagHor gaHa og gaHa npinjema ynyrin CBWM 

ocranktm LinaHoskima gpywrea. 

e,u-sreA 

• a detailed description of each issue 
proposed for discussion, with a comment 
or statement by the Supervisory Board in 
case of a two -tier company management; 

• consolidated annual report on the status 
and operations of the company if the 
company is required to draw it up in 
accordance with the law governing the 
capital market (consolidated annual 
report); 

The materials referred to in paragraph 1, points 1) 
to 4) and paragraph 6) of this Article shall be 
previously determined by the Supervisory Board. 

In addition to the documents and information 
referred to in paragraph 1 of this Article, other 
documents and information that the Supervisory 
Board considers relevant for operation and 
decision making of the Assembly may be made 
available to the members of the company. 

The session can discuss and take decisions on 
the issues on the agenda, and other issues only if 
all members are present at the session and none 
of the members object. 

Article 19. 

One or more members of the company holding or 
representing at least 10% stake in the authorized 
capital of the company may include additional 
points in the agenda by a written notification to the 
company, unless this right is granted to the 
members who hold or represent a smaller 
percentage of the stake in the authorized capital 
by the memorandum of association. 

The members of the company referred to in 
paragraph 1 of this Article may also submit the 
notification referred to in paragraph 1 of this 
Article directly to all other members of the 
company, at the address stated in the records of 
the members of the company. 

The notification referred to in paragraph 1 of this 
Article may be sent not later than three days 
before the Assembly session, unless another 
period is specified in the Articles of Association. 

The director is bound to send the notification 
referred to in paragraph 1 of this Article to all 
other members of the company not later than on 
the first business day following its receipt. 
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LInaH gpywnia Kojw Hwje npicycTBoBao cegHtiuy 
cKynwTyHe mowe no6tijaTii ognyKe cKynwTmHe 
goHeTe no TaHKama gHeBHor pega N3 cTaBa 1. 
oBor HnaHa aKo Hmje npkimmo o6aBewTei-be 143 
Cr. 2. wny 4. oBor LinaHa go gaHa ogp)KaBaHra 
cegHyue cKynwTiome. 

LInaH 20. 

CegHwua ce mme ogp)KaTH w 6e3 ca3mBalba aKo 
joj npwcycrByjy CB14 4.11aHOBN gpywTsa. 

Linapi 21. 

CBaKa ognyKa cKynwTyHe gpywnia yHOCI1 ce y 
3a1114CHNK KOJN cagpxy: 

• mecTo 14 gaH ogp*aaafba cegHype; 
▪ nyua Koje je BogYno 3anycHinK; 
• ca)KeTw np1Ka3 pacnpaBe no ceaKoj 

Ta4K14 ilHaBH01 pega; 
• pe3ynrar rnacaFba no cBaKoj TaLiKy 

gHemor pega no KOi0j je CK11WTMH 
ogny4i4Bana, Kao y HaHt4H rnacaiba 
cBaKor npmcyrHor LinaHa gpywrsa; 

• Apyre enemeHre, y cKnagy ca 
OCH1413a4KNM aKTOM. 

CacTaBilm geo 3anycHwKa Limy cni4caK nyua 
Koja cy yHecTi3oBana y pagy cegHtlue 
cKynwTyHe. 
3anycHL4K noTnycyjy CBa ni4ga Koja cy 
yHecTBoBana y ybeHom pagy. 
AKo nmue Koje je y4ecTi3oBano y pagy cegHlit.ie 
pima npyme,g6e Ha 3anycHkIK WIN og6yje ga 
nornywe 3anycHwK, nyue Koje Bogy 3a111ICHNK he 
TO KONCTaTOBaT14 y 3arwicHkwy y3 HaBotjeFbe 
pa3nora 3a To og6i4jai-be, C TI4M ga nyqe Koje 
mma npymeg6y moxe Ty npiimeg6y 11 camo yHeTY 
y 3a1111CH14K npkininKom noTnycinBaFba. 
HenocrynaH,e y cKnagy ca ogpeg6ama oBor 
LinaHa HeMa yryqaja Ha nyHoBa*HocT ognyKa 
TIOHenIX Ha cegHwqm cKynurme, aKo ce 
pe3yriTaT rnacayba N cagp>olHa 'MX ognyKa Ha 
gpyri4 Ha414H mowe yrepgmTw. 

The member of the company who has not 
attended the session can contest decisions of 
the assembly taken in respect of the points of 
the agenda referred to in paragraph 1 of this 
Article if he has not received the notification 
referred to in the paragraph 2 or 4 of this Article 
by the date of holding the Assembly session. 

Article 20. 

The session may be held without being 
convened if it is attended by all members of the 
company. 

Article 21. 

Any decision of the Assembly shall be recorded 
in the Minutes that will include: 

• date and place of the session; 
• name of the person who took the Minutes; 
• a summary of the discussion on each point of 
the agenda ; 
• outcome of the vote for each point of the 
agenda with respect to which the Assembly has 
taken the decision, and the manner of voting of 
each present member of the company; 
• other elements, in accordance with the Articles 
of Association. 

The list of the persons who have taken part in 
the proceedings of the meeting makes an 
integral part of the Minutes. 

The minutes are signed by all persons who took 
part in the proceedings of the session. 
If the person who participated in the 
proceedings of the session has objections to the 
Minutes, or refuses to sign the Minutes, the 
person who took the Minutes will state so in the 
Minutes stating the reasons for the refusal, 
provided that the person who has objection can 
enter such objection into the Minutes by himself 
on the occasion of its signing. 
Failure to comply with the provisions of this 
Article shall not affect the validity of the 
decisions taken at the Assembly session if the 
result of vote and the contents of such decisions 
may be otherwise determined. 
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Article 22. 

Special session shall be convened by the 
Supervisory Board and will be held as required, as 
follows: 

• on the basis of its own decision; 
• at the request of the members of the company 
with at least 5% of the authorised capital of the 
company 
In the event that during the preparation of annual 
and other financial statements prepared by the 
Company in accordance with the law, it is 
established that the company operates with loss 
due to which the value of the net holdings has 
become less than 50% of the authorized capital of 
the company, a special session is convened 
without fail, and the reason for convening the 
session as well as the proposed agenda which 
should contain draft decision on liquidation of the 
company or draft decision on other actions which 
should be taken when the situation which was the 
cause of convening the session occurs have to be 
stated in the call for that session. 
Exceptionally, the special session of the company 
in liquidation is convened by the liquidator of the 
company. 
Invitation for the special session shall be sent at 
least 21 days before the date of holding the 
session. 

Article 23. 

The Supervisory Board is bound to prepare and 
make the following documents and information 
available to the members of the company for the 
session: 

• wording of any draft decision proposed for taking, 
with the explanation; 
• wording of any contract or other legal transaction 
proposed for approval; 
• the ballot; 
• a detailed description of each issue proposed for 
discussion, with an explanation or statement by 
the Supervisory Board. 

gnaii 22. 

BaHpegHy cegHmuy cxynwrwHe cametaa 
Hag3opHi4 og60p N ogpxmaa ce no norpe614 
TO 

• Ha OCHOBy caoje ognyke; 
• no 3a)creey LinaHa gpywraa Kojm NMajy 

Hajmai-be 5% ocHoeHor Karwrrana 
gpywrea, 

Y cnyiajy ga ce nplinnom 143paqe roginuHtmx 
NfIN gpynix (pyHaHcmjciao inneurraja Koje 
gpywreo m3paf)yje y OKIlaAy ca 3aKOHOM 
yrepgA ga gpywreo nocnyje ca ry6pri-Kom 
ycneg Kojer je apegHocr HeTO HMOBilHe 
APYWTBB nocrana maH.a o,q 50% ocHoeHor 
Kankrrana gpyurrea, aaHpegHa ceqHmua 
cxynwri4He ce o6aae3Ho ca3mea, a y noway 3a 
Ty certHmuy mope 6m-rt4 HasegeH pa3nor 
ca3i4ealba re cegHinie, Kao 11 npegnor gHeeHor 
pega Kojw mope ga cigpxol npe,q.nor ognyxe o 
IlLIKBHAeL{Hill Apywrea, ogHocHo npepnor 
°wpm o gpyriim mepama Koje je no-rpe6Ho 
npegy3e-ni KaAa Hacryny cprryaumja 360r xoje 
je cegHpiya ckynwrviHe N ca3BaHa. 
143y3eTH0 aaHpegHy cegHmuy gpywrea y 

ca3wea nmefrigarop gpywrea. 
I1O3HB 3a eaHpegHy cegHwuy warbe ce 
HajxacHmje 21 gaH ripe papa ogpkaeatba 
cegHoue. 

Liriali 23. 

Ha,popm4 oA6op je y o6aee314 ga 3a ceAHLII-IY 
ckynurrwHe nprinpemm H LinaHomma gpywraa 
cram Ha pacnonaraibe cnegehe goxymeHre 
i4Hcbopmaulije: 

• Texcr npegnora ceaxe °grim Hmje ce 
goHowel-be 	npegnaxre, 	ca 
o6pa3noxel-bem; 

• TeKCT ceaK01 yroeopa NnM gpyror 
npaeHor nocna Koji/ ce npegnaxe 3a 
ogo6pei-be; 

• MaCaLIKH JUICTIlh; 

• gerarbaH ontic csaxor rirrraiba xoje ce 
npegnawe 3a pacnpaBy, ca 
o6pa3noxceibem Pink injawEbeH,em 
Hag3opHor og6opa. 
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4naH 24. 

BaHpegHa cegHmua gpywrea mowe ce ogpkam 
rl 6e3 ca3meaH,a, no3mearba LinaHom gpywTea 
gocTaerbaft,a maTeprijana y cknagy ca HnaHom 
22. 14 23. yroeopa aKo joj npricycreyjy Cell 

4.11aHOB14 ,qpywrBa ca npasom rnaca 11 aKo ce 
HmjegaH LinaH gpywrea Tome He npormeri. 

Hatimn ognyklifeaH.a 

Article 24. 

The special session of the company may be held 
without its convening, inviting of the members of 
the company and submission of the materials in 
accordance with Articles 22 and 23 of the 
agreement if it is attended by all members of the 
company who have the right to vote and if no 
member of the company objects. 

Method of decision making 
gnat' 25. 

CkynwTriHa goHocri ognyke 06m4riom BehmHom 
rnacoea npricyrHrix tinaHoea kojm mmajy npaeo 
rnaca no ogpefjeHom nriTarby. CkynwTima 
ognyHyje BehmHom og gee TpehllHe og ykynHor 
6poja rnacoea CBMX HnaHoaa gpywra o: 

• pacnogenm go6mTri N HaHmHy 
nokpmfia ry6mTka; 

• crmuarby concTeeHL4X ygena 
gpywrea. 

Ckynurrinvia jegHornacHo ognyHyje o : 

o6ase3m Linarioea Ha gogaTHe ynnaTe, 
Kao m o epahaFey TPIX ynnaTa. 
noeeharby piny cmarbeHpy ocHoeHor 
KanvlTana; 
craTycHmm npomeHama 11 npomeHama 
npaeHe cpopme; 

• RoHoweFby op,nyke o 11111(131414aWliP1 o 
nrikaingaulijm gpywrea 1411W nogHowerby 
npegnora 3a nokpeTarbe creHaja; 

• Ckynurrmila 6mpa N pa3pewaea 4naHoBe 
Hag3opHor og6opa 11 yrepfyje Hamagy 
3a FbWXOB pag 

Hamopnii og6op 

Linau 26. 

rIpegcegrimka 14 HnaHoee Hag3opHor og6opa 
6mpa ckynurrmria. 
HarpopHri og6op mma ner LinaHoea. 

rlpegnor KammgaTa 3a LinaHa Hag3opHor 
og6opa mory ga gajy LinaHosm gpywraa II To 
Tako WTO 3 LinaHa Hag3opHor og6opa npegnawe 
GCAM, a 2 LinaHa Peny6nr7ka Cp6mja. 

LInaH Hag3opHor og6opa He morke 6mTm rim*: 

Article 25. 

The Assembly makes decisions by a simple 
majority vote of the present members entitled to 
vote on certain issue. The Assembly decides by a 
majority of two-thirds of the total votes of all 
members of the company, as follows: 
• distribution of profits and method of loss 
covering; 
• acquiring of company's own holdings. 

The Assembly unanimously decides on: 

• liability of the members of the company for 
additional payments, and for repayment of those 
payments. 
• increase or decrease of the authorized capital; 
• status changes and changes in legal form; 
• taking decision on liquidation of the company or 
filing a bankruptcy petition; 
• the Assembly appoints and dismisses the 
members of the Supervisory Board and 
determines remuneration for their engagement. 

Supervisory Board 

Article 26. 

The President and members of the Supervisory 
Board are elected by the Assembly. 
The Supervisory Board consists of five members. 

The members of the company can nominate 
candidates for the Supervisory Board members 
where 3 members of the Supervisory Board are 
nominated by GCAM, and 2 members by the 
Republic of Serbia. 

The member of the Supervisory Board cannot be 
a person: 
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• Koje je 3anocneHo y gpywrsy, 
• Koje je gypek-rop HnN tinaH Hag3opHor 

og6opa y spitue og ner gpywraea, 
• Koje je ocyr)eHo 3a Kp1113144H0 geno 

nporme npwspege, TOKOM nepoga og 
neT rogma pa4yHajyFwi og gaHa 
npasHocHa*Hocrvi npecyge, C 111M ga 
ce y raj nepriog He ypaLiyHaea spew 
npoBegeHo Ha 113gpimealby ka3He 
3w-sopa, 

• KoMe je ii3pe4eHa mepa 6e36egHocri4 
3a6paHe o6aerbaHA genarHocrki koja 
npegcrasrba nperexHy genarHocr 
gpywraa, 3a softie got rpaje ra 
3a6paHa. 

LillaHOBN HaR3OpHOr og6opa He mory 6Pim 
gpipekropm gpywrea HI4T14 npokypioicrpi 
gpywrBa. 

LlnaH 27. 

3a LinaHoee Hag3opHor og6opa gpywrea 
mmeHyjy ce: 

1. 1311agaH CMPlIbK0B1411, 
JM Br:  

2. B.nagaH Ckagpori 
JM6IF:

3. Arun Ramswaropji Panchariya, 
flacow 6p: Peny6nrika 

4. Mohhamed Khalifa Mohhamed Alsowaidi, 
flacow 6p:A jegmfbeHm 
Apanckm Emmparm 

5. Goel Vijay, 
flacow 6p: BenvKa 
6pktraHi4ja 

3a npegcegHwka Hag3opHor og6opa gpywrsa 
iimeHyje ce: 

Arun Ramswaropji Panchariya, 
flacow 6p: Peny6rika l/lHgkija  

• who is employed in the company, 
• who is a director or member of the 

supervisory boards in more than five 
companies, 

• who has been convicted of economic 
crime over a period of five years counting 
from the date of judgment absolute, 
where the time spent serving a prison 
sentence is not included in this period, 

• against whom the security measure of 
prohibition of activity that represents 
predominant activity of the company has 
been brought in, as long as the 
prohibition is effective. 

Members of the Supervisory Board cannot be 
directors of the company or the company proxies. 

Article 27. 

To be appointed as the members of the 
Supervisory Board: 

1. Vladan Smiljkovic, 
ID Number:

2. Vladan Skadric, 
ID Number:  

3. Awn Ramswaropji Panchariya, 
ID Number:  Republic of India 

4. Mohhamed Khalifa Mohhamed Alsowaidi 
ID Number 1 UAE, 

5 Goel Vijay, 
ID Number  UK 

To be appointed as the Chairman of the 
Supervisory Board: 

Awn Ramswaropji Panchariya, 
ID Number:  Republic of India 
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CegFaime Hag3opHor og6opa 

LlnaH 29. 

Hai:13013HW og6op gpyurraa ogpkaaa HajMa►ee 
Lierwpw cegHwue rogmbe. 
AKO npegcegHwk Hag3opHor og6opa He ca3oBe 
cegHwuy og6opa Ha micaftw 3axTeB 614110 KOF 
4naHa Hag3opHor og6opa Tako ga Ta cegHwua 
6yge ogpkaHa y poky og 30 gaHa op gaHa 
nogHoweii.a Tor 3ax-resa, cegHwqy mowe 
ca3sarm N Taj LinaH Hag3opHor og6opa y3 
Haeorjei-He pa3nora 3a ca3waaEbe cegHt4Lie 
npegnor gHeBHor pega. 

'Anal.' 30. 

flwcami no3wB 3a cegHwqy Hag3opHor op6opa 
ca HaBorjeibem gHeaHor pega 14 marepwjanwma 
3a cegHwuy gocraerba ce CB14M 4flaH01311Ma 

Hag3opHor op6opa HajkacHwje ocaM gaHa npe 
gaHa cegHt41.4e, ocwm ako ce CB14 LinaHoew 
Hag3opHor og6opa He carnace gpyraHwje. 
Ognyke goHere Ha cegHwuw Hat opHor og6opa 
Koja Hwje ca3BaHa y cknagy ca c-raBom 1. oBor 
'AnaHa Hmcy nyHoea)KHe, ocwm ako ce C814 

gwpeicropw He carnace gpyraHwje. 

4nau 31. 

Keopym 3a pag cegHwue HappopHor og6opa 
jec-re BehwHa og ykynHor 6poja 4naHoBa 
Hag3opHor og6opa. 
CegHwue Hag3opHor og6opa mory ce ogp*arm 
H nwcaHwm wnw enerrpoHckiim nyTeM, 
TenecpoHom, Tenerpacpom, Tened3akcom wnw 
ynoTpe6om Apyrwx cpegcTaBa aygwo-m3yenHe 
komyHokauwje, nog ycnosom ga ce Tome He 
nporwski Hi4jegaH 411aH HarpopHor og6opa y 
rnicaHoj cPopmm. 
OgcyrHki LinaHoEm Hap3opHor og6opa mory 
rnacarm N nwcalitim ny-rem, Kaga ce 3a no-rpe6e 
kBopyma cmaTpa ga cy npwcycreoaant4 
cegHwi.m. 

4naH 32. 

Hag3opHvi og6op mo)ke o6pa3oaarw kommuje 
Koje My noma*y y pagy, a Hapowro pagw 
npwripemai-ba ognyka Koje goHocw, ogHocHo 
Hag3opa HAq cnpoaofjekbem ogpefjemwx op,nyka 
VIM page o6aarbaH:a ogperjeHwx cTprimix 
nocnoBa 3a norpe6e og6opa gwperropa. 

Supervisory Board Sessions 

Article 29. 

The Supervisory Board shall hold at least four 
sessions a year. 
If the President of the Supervisory Board does 
not convene a Board session against a written 
request of any member of the Supervisory Board 
to the effect that the session is held within 30 
days from the submission of the request, the 
session may be convened by the member 
Supervisory Board himself upon stating the 
reasons for convening the session and the 
proposed agenda. 

Article 30. 

A written invitation to the Supervisory Board 
session stating the agenda and materials for the 
session shall be submitted to all members of the 
Supervisory Board no later than eight days 
before the session, unless all members of the 
Supervisory Board have agreed otherwise. 
Decisions brought at the session of the 
Supervisory Board, which was not convened in 
accordance with paragraph 1 of this Article shall 
not be valid and binding, unless all the directors 
agree otherwise. 

Article 31. 

The quorum for the session of the Supervisory 
Board is the majority of the members of the 
Supervisory Board. 
Sessions of the Supervisory Board may also be 
held online or in writing, by telephone, telegraph, 
facsimile or other means of audio-visual 
communication, provided that no member of the 
Supervisory Board has objected it in writing. 

Absent members of the Supervisory Board may 
vote in written form, in cases when they were 
considered to have attended the session for the 
quorum purposes.. 

Article 32. 

The Supervisory Board may form committees to 
assist it in its work, especially in preparing 
decisions to be brought, and monitoring the 
implementation of certain decisions or to perform 
certain specialized tasks for the Board of 
Directors. 
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qllaHOB14 KOK414C140 mory 6w-rm Apipetcropm 14 
gpyra ctni3w4xa nwqa Koja wMajy ogroeapajyria 
3Hafba 14 pagHa wcxyc-rea og 3Ha4aja 3a pag 
KOM14C14je. 
KOM11C14je He Mory ortnyLiweam o nv-rai-bwma 143 
Hagne)mocTii Hag3opHor og6opa. 
Komwcwje cy gy>xHe ga o ceom pagy pegoeHo 
waiew-rasajy Hag3opHin og6op, y cxnagy ca 
ognykom o 14,14X0BOM o6pa3oBaFby.  

LInaH 33. 

CegHwuama Hag3opor og6opa ocwm LinaHose 
mory npmcyc-reoeam N LinaHoew KOM14C14ja 
Hag3opHor og6opa, aKo cy Ha gHeBHOM pegy 
nti-ral-ba 143 Hagne*HocTii ogpebeHe Komwcwje. 
CeL1H14L114 Hag3opHor og6opa Ha KOjOi ce 
pacnpaarba o cl3wHaHCW.iCKWM maiew-rajwma 
,qpyw-rea o6aBe3H0 npwcycTeyje peew3op 
gpywTea. 
CegHtiyama Ha,q3opHor og6opa mory, no 
no3wey npegcegHt4xa Hag3opHor og6opa, 
npmcyc-reoearw w gpyra cl-pyLiHa riplua aKo cy 
norpe6Ha 3a pacnpaerbaH.e no nojegmHwm 
nw-raFbmma Ha gHeeHom PeAY• 

LInaH 34. 

Hag3opHP1 og6op goHocii ognyxe eeNHOM 
rnacoea npwcyrHwx LinaHoea. 
AKO cy rnacoew LinaHoea Hag3opHor og6opa 
npw ognyqweaEby jegHaxo nogerbeHif, 
ognyLlyjyhw je mac npegcegHtua Hag3opHor 
og6opa. 

LInam 35. 

Ha cegHwuama Ha,q3opHor og6opa Bogi4 ce 
3anktcHwx, K0)101 cagpkw Hapot-wro mecTo 14 
epeme ogpmeaHA cegivue, gHeeHti peg, 
cmicax npwcyTHwx w ogcyTHwx 4naHoea 
Hag3opHor og6opa, 6mTaH cagpkaj pacnpaee 
no a:3mm nw-raHv gHeeHor pega, pe3ynTaT 
rnacafba w goHe-re ognyxe, Kao 14 eeeHryanHa 
w3geojeHa mwwrbei-ba nojegkiHmx LinaHoea. 
3anlicHwx noTnwcyje npegcegHwx HagaopHor 
og6opa, ogHocHo LinaH Kojw je y Fberoeom 
ogcycrey npegcegasao cegHwuom 14 gocraerba 
ce ceakoM LulaHy Hag3opHor og6opa. 
IlpegcegHwk Hag3opHor og6opa gywaH je ga 
aanloICHWK ca cegHlolue gocraew CUM 
HnaHoewma Hag3opHor og6opa y pop,' og ocaM 
gaHa og gaHa ogpxaHe cegHwge. 

Committee members may be directors and other 
individuals who have the appropriate knowledge 
and work experience relevant to the work of 
committees. 
Committees cannot decide on matters within the 
competence of the Supervisory Board. 
Committees are obliged to submit reports of their 
work to the Supervisory Board on a regular basis, 
in accordance with the purpose of their existence. 

Article 33. 

Except for the Supervisory Board members, its 
sessions may be attended by members of the 
Supervisory Board committee members, if the 
agenda includes issues within the jurisdiction of a 
particular committee. 
The Company's auditor is obliged to attend the 
session of the Supervisory Board discussing the 
Company's financial statements. 
Upon invitation of the President of the 
Supervisory Board sessions of the Supervisory 
Board may be attended by other experts as well if 
their presence is necessary to discuss the 
specific issues on the agenda. 

Article 34. 

The Supervisory Board makes decisions by 
majority vote of the present members. 
If the votes of the Supervisory Board members 
are equally divided during decision making, the 
vote of the Chairman of the Supervisory Board 
shall prevail. 

Article 35. 

Minutes shall be taken at the sessions of the 
Supervisory Board, indicating the particular place 
and time of the session, agenda, list of present 
and absent members of the Supervisory Board, 
the essential content of the discussion on any 
matter on the agenda, voting results and 
decisions, as well as any separate opinions of 
individual members . 
Minutes shall be signed by the Chairman of the 
Supervisory Board, or the member who chaired 
the meeting in his absence, and shall be 
submitted to each member of the Supervisory 
Board. 
The Chairman of the Supervisory Board shall 
submit the minutes of the meeting to all members 
of the Supervisory Board within eight days from 
the session date. 
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Henocrynai-be no ogpeg6ama (*tor %AnaHa o 
eofjei-by, nornincyeal-by A gocraerbaHpy 
3an11cHma ca cegHilua Hag3opHor og6opa He 
yriiHe Ha nyHoea*Hocr ROHeTYIX 0,141iyKa. 

MattriaT HriaHolm HamopHor og6opa 

4naH 36. 

Failure to comply with the provisions of this 
Article on management, signing and submitting 
the minutes of the sessions of the Supervisory 
Board shall not affect the validity of decisions. 

The term of office of the Supervisory Board 
members 

Article 36. 
MaHgar LulaHose Hag3opHor og6opa rpaje 
Hertipii rogiiHe og mmeHoeal-ba Ha 
no worm maHgara 411aH013P1 Ha,1430OHOr og6opa 
mory 611TIA 1101-‘0130 P1MeH0138H14. 
AKO 4naH Hag3opHor og6opa y TOKy rpajarba 
maHgara npecraHe ga mcnyH.aea ycnoee ga 
6yge 4naH Hag3opHor og6opa, cmarpa ce ga my 
je npecrao maHgar gaHom npecraHKa 
wcnyFbHocrii TAX ycnor3a. 
klmeHoeafbe (-InaHa Hag3opHor og6opa no 
npecramKy maH,qara BpwA ce Ha npeoj HapegHoj 
cegHmoi cKynwri4He, go Kaga 4.11aH Hag3opHor 
og6opa Kome je npecrao maHgar Hacraerba ga 
o6aerba ceojy ,rAywHocr, aKo 1-ber0B0 mecro Hiije 
nonyi-beHo Koonrawijom y cKnagy ca HnaHom 13. 
yroBopa. 

Pa3peweibe HriaHoaa Hag3opHor og6opa 

4naH 37. 

CKynwriiHa mo*e pa3pewifni 4naHa 
Hag3opHor og6opa H npe worm maHgara Ha 
KOjil je kimeHoeaH, 6e3 Haeor)er-ba pa3nora. 
npegnor 3a pa3pewei-be ‘inaHa Ha,q3opFior 
og6opa mowe gam LiflaH gpywrea Kojti je picror 
LinaHa Hag3opHor og6opa npegno*Ho 3a 
4.11aHCTBO y Hag3opHom og6opy. 

Ocraska HriaHoqa Ha,q3opHor og6opa 

4naH 38. 

LinaH Hag3opHor og6opa 'mice y cam go6a 
apeocraniim HnaHoemma Hag3opHor og6opa 
germ °mercy ruicaHmm nyTeM. 
OcraBKa flpom3Boilw geiCTBO gaHom 
nogHoweyba, ocHm aKo y Eboj Hiaje HasegeH Hem 
KacHujii garym. 

The term of office of the Supervisory Board 
members shall be four years from their 
appointment to the position. 
Upon the expiry of the term of office, members of 
the Supervisory Board may be reappointed. 
If a member of the Supervisory Board becomes 
no longer eligible to be a member of the 
Supervisory Board during his term of office, it 
shall be considered that his term of office expired 
on the date of cessation of compliance with these 
requirements. 
Appointment of members of the Supervisory 
Board upon termination of the term of office is 
carried out at the next session of the Assembly, 
by which time a member of the Supervisory 
Board whose term of office has ceased shall 
continue to perform his duty, if his position has 
not been filled up by co-optation in accordance 
with Article 13 of the Agreement. 

Dismissal of the Supervisory Board Members 

Article 37. 

The Assembly may dismiss a member of the 
Supervisory Board before the expiration of his 
appointed term of office, without giving any 
reasons. The proposal to dismiss a Supervisory 
Board member may be given by the company 
member who had recommended the same 
member of the Supervisory Board for 
membership in the Supervisory Board. 

Resignation of the Supervisory Board 
Members 

Article 38. 

A Member of the Supervisory Board may submit 
his written resignation to other members of the 
Supervisory Board at any time. 
The resignation shall become effective on the 
date of its submission, unless it specifies a later 
date. 
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ArtpeKrop 

LiriaH 39. 

gpyurrso HMa jegHor gripercropa KOjkl je 
3aKOHCKP1 3aCTIJI1H14K gpywTsa w Kora 6wpa 14 
paspewasa Hag3opHw og6op gpywTsa. 
nmpeicrop je osnawheH ga camocTanHo 3acryna 
gpywTso, y3 orpaHwiefbe ga 3a 3acTynal-be 
groywTsa N sofjeFbe nocnosa gpywrsa kojw 
npena3e 143HOC OA 50.000 espa y gmHapckoj 
npoTwaspegHocrw no cpegfbem kypcy H6C 
norpe6Ha je carnacHocT 2 LrnaHa Hag3opHor 
og6opa 14 TO jegHor LinaHa Ha,q3opHor og6opa 
Kora je npegnmorna Peny6nwka Cp6wja N jegHor 
LinaHa Hag3opHor og6opa Kora je npegno)kwo 
GCAM, writi flpegcegHtika Ha,q3opHor og6opa. 

HagnexHocT gwpercropa je: 

• aacrynai-be gpywrsa N sober.be nocnosa 
gpywTsa y cKnagy ca ocHvisaLikmm 
akrom, ognykama ckynurrwHe 
ynyTcTswma Hag3opHor og6opa, 

• ypegHo soheH,e nocnosHrix ki-bwra ; 
• TaLIHOCT COI4HaHCI4jCKMX meew-raja 

gpywrsa; 
• soheH,e eaingeHwije o CEINM ognykama 

ckynwrpme, 
• o6ase3a 143seurrasalba Hag3opHor 

og6opa; 
• Kao N o6as.rbatbe C1314X gpyrwx nocnosa 

KOfN Hwcy y HaAlle)KHOCTI1 ckynturprHe 
Hag3opHor og6opa_ 

givekrop gpywrsa ce perwcrpyje y cKnagy ca 
3aKOHOM 0 perwcTpawnjw. 
Aliperrop moxe y cam go6a gam ocTasky 
nwcaHwm nyTeM npericegHwky ckynurviime. 
OcTaska npoinsogia gejc-rso y o,qHocy Ha 
gpywTso gaHom nogHoweiba OCP1M aKo y Eboj 
Hwje HasegeH HeK14 KaCHIeljP1 gaTym. 
OcTaska gwpercropa gpytunia ce perricTpyje y 
cKnagy ca 3aKOHOM o permcrpawijw. 
AKO je jegmHm givelcrop gpywrsa gao OCTaBKY 
y o6aBe3H je ga npegy3tima nocnose kojw He 
Tone oppararbe g0 wmeHosaEba Hosior 
AmPexTopa, anw He gywe og 30 gaHa og gaHa 
perwurpauwje Te ocTaske y cruiagy ca 3aKOHOM o 
perticTpawijw. 

Director 

Article 39. 

The Company has one Director who is the legal 
representative of the Company, being appointed 
and dismissed by the Supervisory Board. 
The Director is authorized to represent the 
company independently, with the restriction that 
for representation and running of the Company's 
business operations exceeding the amount of 
EUR 50,000 in RSD equivalent at the exchange 
rate of the National Bank of Serbia, the consent 
of two members of the Supervisory Board shall 
be required,one of them being nominated by the 
Republic of Serbia and one by the GCAM, or 
President of Supervisor Board. 

Competence of the Director includes: 

• Company representation and management of 
the Company's business operations in 
accordance with the Articles of association, 
Assembly decisions and instructions of the 
Supervisory Board, 

• correct and regular bookkeeping; 
• accuracy of the Company's financial 
statements; 

• keeping records of all decisions of the 
Assembly, 

• submission of obligatory reports to the 
Supervisory Board; 

• as well as performing of all other tasks that are 
not within the competence of the Assembly and 
the Supervisory Board. 

The Director of the Company shall be registered 
in accordance with the law on registration. 
The Director may submit his written resignation 
to the Chairman of the Assembly at any time. 
The resignation shall be considered effective by 
the Company on the day of its submission 
unless it specifies a later date. 

Resignation of the Company Director shall be 
registered in accordance with the law on 
registration. 
If the sole director of the company resigned, he 
is obliged to take actions that can not be delayed 
until the appointment of a new director, but no 
later than 30 days after the date of the 
resignation in accordance with the law on 
registration. 
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3acTynHIA 
Arun R r  waroopji Panchariya 
Bpoj na wa:  mg& op crpaHe 
Peny6rtmet4Hg1je 

Article 40. 

The Company is established for an indefinite 
period of time. 
The Company will cease to exist by deleting from 
the Business Register in cases provided by the 
law. 

Article 41. 

The Company Law.shall be applied to all matters 
that are not regulated by this Agreement on 
Establishment. 

Article 42. 

Amendments to this Act shall be made in writing. 
Upon each amendment of the Articles of 
Association, the legal representative of the 
Company is obliged to make and sign the revised 
text of thr documents. 
Upon each amendment, the amendments of the 
Articles of Association shall be registered in 
accordance with the law on registration. 
This Act consists of six identical copies, one for 
the registration purpose, two for each Company 
member, one for the court of certification. 
This Agreement on Establisment shall become 
effective on the date of its certification by the 
competent authority. 

In Belgrade, on 7th August, 2013. 

Members of the Society: 

For the Republic of Serbia: Mr. Velimir Ilic 
Minister of Consjl9uction and Urban Planning 

For Globalapital Advisors Manag6ment 

Representative: Mr. Arun Ramswaroopji 
Panchariya 
Passport number:  issued by the 
Republic of India 

tiriati 40. 

gpyturso ce ocHrisa Ha HeoppebeHo speme. 
gpyw-rso npecraje pa nocTojm 6pwcarberin 143 
penicTpa not/sow:Am cy6jekaTa y 
cnygajestima npegslifjemon 3aKOHOM. 

LInaH 41. 

Ha csa nyTaFba Koja Hmcy perynticaHa mom 
Arrom o ocHmsaH.y, npmmeHraisahe ce 3akoH o 
npinspepHion ppyugsktma. 

Linen 42. 

klameHe osor Arra spwe ce y nticaHoj cpopmw. 
3aKOHCKI4 3aCTy0HkIK ppywrsa je y o6ase3m Ra 
HaKOH came w3meHe OCHI4Ba4KOr arta Ca414H14 

noTruiwe npet-itiwheHm TeKCT gokymeHaTa. 
ill3meHe ocHtisaLikor arra, HaKOH cBaKe Tame 
v3meHe, perucTpyjy ce y cknagy ca 3aKOHOM 0 

perticTpawijkl. 
OBaj AKT cacTasrbeH je y wecT 14CTOBeTH14X 

npionepaka, jeAaH 3a nocrynak perwcwautije, no 
gsa 3a LinaFia Apyw-rsa, jeRaH 3a cyp osepe. 
Osaj Arr o ocHmsaH.y cTyna Ha chary gtaHOM 
osepe op cTpaHe opraHa Hagnemor 3a osepy. 

Y Beorpapy, 07.08.2013.r. 

1-InaHosm ppywrsa: 

3a Peny6niiky Cp6i4jy: Mp. Benymmpl,Inktfi 
Maic-rap rp besi4HapcTsa 14 yp6aHki3ma 
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II Ov br. 4437/2013 

Potvrdjuje se da su danas pod sudom potpisali i overili Ugovor o osivanju dratva sa 
ogrania"enom odgovornadu i to Velimir Ilie, Ministar gradjevinarstva i urbanizma i Arun 
Ramswaroopji Panchariya iz Dubai. 
Identitet imenovanih je utvrdjen na osnovu pasoga i to:  Beograd i  
Dubai. 
Ugovor overen u prisustvu tuma6a: Milovanovie Biljane iz Beograda, 1.k. 
Bgd. 
Taksa za overu naplaCena 39.070. dinara. 

PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU 

Beograd, 07.08.2013.god. 

17.11-Thz"-•,' 
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1.10'113;.1)Yi l CC PA je 043ai TIMI4C :tCTO5CT3H c, 1-berr.Viti 

!43 0r—i%`! 	r.Nn4ico)4-ric,oc 1M noeraw.im fojin 

ie 	uomm-r-iczlicm. 	 ce 

;fb 	WJI s 	xaViscopHa ocrig.,abfroeepeii 

	

rc,ercic FlaTia2M Ce KOP, 	
(,-;:t4,6 aw wme /Iva it men) cra:ionessZ 

aKce. 013CPY OA APoiapa 	
anpal)eHa. 

3aKCIlia 0 penyanwaut4 

arovwnc:pazierimm TaKama ocno6cbeHo OA Tame. 
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TE VAN OVIC 
RJ A NA 

6̀ t*elyro 

Overeni prevod sa engleskog 

SPECIJALNO PUNOMOCJE 

Kojim se ovlageuje Saga Milovanovie, iz Beograda, ulica Brake Smiea br. JMBG 
, LK br.  izadata od strane MUP Beograd, da duzme 
, aktivnosti i pravne radnje u ime Panchariya, Arun Ramswaroopji 

pasog br.  izdat u Indiji; i to sledeae: 

da pripremi, potpie i overi kod suda u Srbiji iii nekog drugog drkavnog 
organa i da preduzme sve druge potrebne radnje kako hi se zakljueio 
Osnivaeki ugovor izmedu Panchariya Arun Ramswaroopji, pasog br. 

 izdat u Indiji; (u daljem tekstu: Osnivaei), radi osnivanja drugtva sa 
ogranieenom odgovornogau kod Agencije za privredne registre Srbije, pod 
nazivom G.LD.C. d.o.o., sa sedigtem u Beogradu,Vladimira Popoviea 6, A-
209. 

da pripremi, potpie i overi potpisom i peeatom pred sudom iii drugim 
dr'Zavnim organom, Osnivaeki akt drugtva G.1.D.C. d.o.o.(u daljem tekstu: 
Drugtvo), iii drugtva pod nekim slienim imenom po svom izboru, sa sedigtem u 
Beogradu, Vladimira Popoviaa 6, A-209, kao i druge potrebne dokumente, u 
ime osnivaaa Global Capital Advisors Management , kapitalom u iznosu od 
700.000,00 dinara i 70% akcija, diji direktor ee biti Saga Milovanovie iz 
Beograda, ulica Brake Smioa br. JMBG 0 , LK br. 

, izadata od strane MUP Beograd, bez ogranieenja 

da nas zastupa prod komercijalnom bankorn u Srbiji, pc) svom izboru, i da 
primi od to komercijalne banke uputstva za uplatu osnivaekog kapitala 
Drugtva u nage ime i za nag raeun, da u nage ime i za nag raeun uplati 
osnivaeki kapital radi osnivanja Drugtva, da primi potvrdu o uplati osnivaekog 
kapitala za osnivanje Drugtva, da sprovede postupak otvaranja nerezidentnog 
rkuna za nas kao osnivaae, na koje raeune ee poloMi sredstva za osnivanje 
Drugtva, izdati i potpisati nalog za prenos sredstava sa nerezidentnog raeuna 
na vczani raeun Drugtva u osnivanju, da konvertuje valutu ako je potrebno, da 
izvrgi otvaranjc deviznog raeuna i rakuna u lokalnoj valuti za nas lieno i za 
Drugtvo u osnivanju, i ovlageen je da u to svrhu potpige sve dokumente i 
naloge kod komercijalne bankc; 

- da nas zastupa pred sudom overe, Agencijom za privredne registre Srbije i 
pred svim drugim organima u Srbiji i da podnese sve druge potrebne zahteve i 
doikumenta; 

da preduzme sve potrebne radnje i da podnese sva potrebna dokumenta radi 
otvaranja privremenog raeuna drugtva G.I.D.C. d.o.o. kod bilo koje poslovne 
banke u Srbiji, za uplatu osnivaekog kapitala u iznosu od 700.000,00 dinara za 
drugtvoG.I.D.C. d.o.o., kao i da primi potvrdu o uplati osnivklog kapitala za 
drugtvo od bilo koje poslovne banke u Srbiji; 

•Y": 

177076 
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da podnese Agenciji za privredne registre Srbije, kao i da potpie i stavi pedat 
na zahtev za registrovanje drukva G.I.D.C. d.o.o., sa svim prilozima, i da 
primi odluku i reknje po torn zahtevu, da nas zastupa pred Agencijom i da 
preduzme sve druge potrebne radnje kod nadlcnih organa u Republici Srbiji, 
sve do kraja postupka osnivanja druStva G.I.D.C. d.o.o. 

da preduzme sve radnje kod nadlane Poreske uprave Republike Srbije radi 
dobijanja poreskog identifikacionog broja i da podnese potrebna dokumenta 
koja se odnose na osnivanje Drukva, kao i sve potrebne poreske prijave i 
dokumenta za PDV i sve druge primenljive poreze iii lokalne taksc; 

da preduzme sve pravnc i faktiake radnje i da nas zastupa pred svim bankama 
u Republici Srbiji radi otvaranja poslovnog raeuna drukva G.I.D.C. d.o.o. 

da preduzme sve druge potrebne pravne i faktieke radnje radi priprme, 
potpisivanja i overe Osnivaekog ugovora i Osnivadkog akta i da preduzme sve 
druge potrebne pravne i faktieke radnje radi zavrktka postupka osnivanja 
dru§tva G.I.D.0 

da anga2uje advokatsku kancelariju za sprovodenje postupka osnivanja 
DrWva, koja de saeiniti sve ugovore, odluke i druge pravnc pravne akte 
nephodne 'La zavrktak tog postupka, a koja kancelarija ee nas zastupati pred 
dri'avnim organima — Agencijom za privredne registre, Poreskom upravom, 
sudovima itd. 

Ovo punomodje vei do izvrSenja naloga datih u istorn i ne mote se preneti na 
treea lica. 

  

(Potpis) 
Panchariya Arun Ramswaroopji, 

paso§ br.  izdat u Indiji www.K
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Регистар привредних субјеката 5000076793603

БД 96302/2013 
Дана 09.09.2013. године 
Београд 

Регистратор  Регистрa  привредних  субјеката  који  води  Агенција  за  привредне  регистре,  на
основу члана 15. став  1.  Закона о поступку регистрације  у Агенцији за  привредне регистре
(„Службени  гласник  РС“,  бр.  99/2011),  одлучујући  о  јединственој  регистрационој  пријави
оснивања правних лица и других субјеката  и регистрације  у јединствени регистар пореских
обвезника, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Веселин Кићовић 

ЈМБГ: 

доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

ОДБАЦУЈЕ СЕ регистрациона пријава оснивања: 

Привредно друштво за развој инфраструктурних и индустријских пројеката G.I.D.C. д.о.о.
Београд (Нови Београд)

јер је  утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1.  тачка 6) и 7) Закона о
поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре. 

O б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  04.09.2013.  године,  јединствену
регистрациону пријаву оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени
регистар  пореских  обвезника,  број  БД  96302/2013  и  уз  пријаву  је  доставио  документацију
наведену у потврди о примљеној регистрационој пријави. 

Провeравајући испуњеност услова за регистрацију, прописаних одредбом члана 14. став 1.
тачка 6) и 7) Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Регистратор је
утврдио да нису испуњени услови за регистрацију из следећих разлога: 

Одредбом  члана  14.  став  1.  тачка  6)  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 уз пријаву приложени прописани документи. 

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. 
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Одредбом  члана  6.  став  2.  Закона  о  поступку  регистрације  у  Агенцији  за  привредне
регистре,  прописано  је  да  уз  пријаву  прилажу прописани документи  у оригиналу,  овереном
препису или овереној фотокопији, ако другачије није прописано. 

Увидом у достављену документацију,  утврђено је да није достављен оригинал, оверени
препис нити оверена фотокопија специјалног пуномоћја, већ скенирана копија, а такође и извод
из  страног  регистра  снабдевен  печатом  којим  се  потврђује  легализација  документа  није
достављен у оригиналу или овереној фотокопији, што није у складу са цитираним одредбама
закона. 

Поред тога, одредбом члана 11. став 6. Закона о привредним друштвима прописано је да се
оснивачки  акт  и  статут сачињавају  у писаној  форми и региструју  се  у складу са  законом о
регистрацији. 

Одредбом члана 141.став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник
РС",  бр.  36/2011,  99/2011)  прописано  да  оснивачки  акт  садржи  нарочито:  лично  име  и
пребивалиште,  односно пословно име и седиште чланова друштва;  пословно име и седиште
друштва;  претежну  делатност  друштва;  укупан  износ  основног  капитала  друштва;  износ
новчаног  улога,  односно  новчану  вредност  и  опис  неновчаног  улога  сваког  члана  друштва;
време уплате, односно уношења улога у основни капитал друштва; удео сваког члана друштва у
укупном основном капиталу изражен у процентима;  одређивање органа друштва и њихових
надлежности. 

Оредбом  члана  23.  Закона  о  о  привредним  друштвима  ("Службени  гласник  РС",  бр.
36/2011,  99/2011)  прописано  је  да  друштво  може  у  пословању,  поред  пословног  имена,  да
користи  и  скраћено  пословно  име,  под  истим  условима  под  којима  користи  пословно  име.
Скраћено пословно име обавезно садржи назив и правну форму и региструје се у складу са
законом о регистрацији. 

Оредбом  члана  24.  Закона  о  о  привредним  друштвима  ("Службени  гласник  РС",  бр.
36/2011, 99/2011) прописано је да пословно име друштва је на српском језику, на ћириличном
или латиничном писму. 

Увидом у поднету регистрациону пријаву оснивања и приложену документацију утврђено
је да је подносилац приложио оснивачки акт у ком наведено пословно име друштва не садржи
место, затим утврђена је несагласност,  односно у скраћеном пословном имену ознака правне
форме  је  написана  на  латиници,  а  треба  на  ћирилици  обзиром  да  је  пословно  име  писано
ћириличним  писмом  (осим  назива),  такође  оснивачки  акт  не  садржи  податак  о  претежној
делатности, што је у супротности са одредбом члана 141. став 1. тачка 8. Закона о привредним
друштвима. 

Даље, одредбом члана 45. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр.
36/2011,  99/2011)  прописано  је  да  улози  у  друштво  могу  да  буду  новчани  и  неновчани  и
изражавају се у динарима. При томе, неновчани улози могу бити у стварима и правима, ако овим
законом за поједине форме друштава није другачије одређено. 

У складу са наведеном одредбом, оснивач друштва може као улог у друштво унети право
својине на стварима или права која му припадају при чему се подразумевају права која имају
одређену  имовинску  компоненту  и  која  су  као  таква  преносива,  односно  којима  се  може
располагати, а ово будући да моментом уношења улога, члан губи право својине на стварима
односно право, а ова постају имовина друштва. 

Увидом  у  достављени  оснивачки  акт  је  утврђено  да  оснивач  Република  Србија  као
неновчани капитал уписан и унет у износу од 300.000,00 динара који се састоји из права на
меморандум о сарадњи,  а да притом није доставио Меморандум о сарадњи из кога се може
несумњиво  утврдити  која  се  права  уносе  као  неновчани  капитал  и  да  ли  иста  се  могу
регистровати као неновчани капитал у складу наведеним Законом. 

С обзиром на напред наведено, у складу са одредбом члана 17. став 2. Закона о поступку
регистрације у Агенцији за привредне регистре, регистратор је донео одлуку као у диспозитиву. 

Страна 2 од 3

www.K
RIK

.rs



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 нову јединствену регистрациону пријаву оснивања (ЈРППС) и позове се
на пријаву број БД 96302/2013, 

-  достави  оригинал  или  од  стране  надлежног  државног  органа  оверени
препис/фотокопију специјалног пуномоћја, 

- оригинал или од стране надлежног државног органа оверени препис/фотокопију
извода из страног регистра снабдевен печатом којим се потврђује легализација
документа, 

-  оснивачки акт у ком ће пословни име друштва садржати место,  усаглашено
скраћено пословно име у погледу писма и који ће садржати податак о претежној
делатности друштва, како је наведено у образложењу, 

- текст Меморандума о сарадњи, у оригиналу или овереној фотокопији, из кога се
може  утврдити  основ  за  упис  неновчаног  капитала  имајући  у  виду  одредбу
Закона о привредним друштвима којом је одређено шта може бити неновчани
улог и 

- плати половину од износа прописане накнаде за регистрацију која је предмет
пријаве (2.250,00 динара), 

задржава право  приоритета  одлучивања засновано  подношењем пријаве  одбачене
овим решењем. 

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 5000077072622

БД 99668/2013 

Дана, 12.09.2013. године 
Београд 

Регистратор  Регистрa  привредних  субјеката  који  води  Агенција  за  привредне  регистре,  на
основу члана 15. став  1.  Закона о поступку регистрације  у Агенцији за  привредне регистре
(„Службени  гласник  РС“,  бр.  99/2011),  одлучујући  о  јединственој  регистрационој  пријави
оснивања правних лица и других субјеката  и регистрације  у јединствени регистар пореских
обвезника, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Велимир Илић 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURNIH I INDUSTRIJSKIH
PROJEKATA G.I.D.C. D.O.O. BEOGRAD 

са следећим подацима: 

Пословно  име:  PRIVREDNO  DRUŠTVO  ZA  RAZVOJ  INFRASTRUKTURNIH  I
INDUSTRIJSKIH PROJEKATA G.I.D.C. D.O.O. BEOGRAD 

Скраћено пословно име: G.I.D.C. D.O.O. BEOGRAD 

Регистарски број/Матични број: 20956461 

ПИБ (додељен од Пореске управе РС): 108227236 

Правна форма: друштво са ограниченом одговорношћу 

Седиште: Београд , Владимира Поповића 6 А-209, Београд-Нови Београд, Србија 

Претежна делатност: 4110 - Разрада грађевинских пројеката 

Време трајања: неограничено 
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Основни капитал: 
Новчани капитал 

Уписан: 700.000,00 RSD 
Уплаћен: 700.000,00 RSD 

Неновчани капитал 
Уписан: 300.000,00 RSD 
Унет: 300.000,00 RSD 
Опис неновчаног капитала: у правима 

Подаци о члановима: 
 Пословно име: Global Capital Advisors Management 

Регистарски / Матични број: 661417 
Адреса: Rolex Tower, Sheikh Zayed Road 9-A , Dubai , Ujedinjeni Arapski Emirati 
Подаци о улогу члана 
Новчани улог 

Уписан: 700.000,00 RSD 
Уплаћен: 700.000,00 RSD 

Удео: 70,00% 

 Назив: REPUBLIKA SRBIJA - VLADA REPUBLIKE SRBIJE 
Подаци о улогу члана 
Неновчани улог 

Уписан: 300.000,00 RSD 
Унет: 300.000,00 RSD 

Опис неновчаног улога: у правима 
Удео: 30,00% 

Законски (статутарни) заступници: 
Физичка лица: 
 Име и презиме: Саша Миловановић 

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

Директори: 
Физичка лица: 
 Име и презиме: Саша Миловановић 

ЈМБГ: 

Надзорни одбор: 
Председник надзорног одбора: 
 Име и презиме: Arun Ramswaropji Panchariya 

Број пасоша и земља издавања: Indija 

Чланови надзорног одбора: 
 Име и презиме: Mohammed Khalifa Mohammed Alsowaidi 

Број пасоша и земља издавања: Ujedinjeni Arapski Emirati 

 Име и презиме: Владан Смиљковић 
ЈМБГ:

 Име и презиме: Goel Vijay 
Број пасоша и земља издавања: Velika Britanija 
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 Име и презиме: Владан Скадрић 
ЈМБГ: 

Датум оснивачког акта: 07.08.2013 године 

Контакт подаци: 
Телефон 1: + 381 69 76 00 09 
Телефон 2: +381 11 669 00 28 

Регистрација документа: 
Уписује се: 

 Оснивачки акт од 07.08.2013 године. 

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  јединственe  регистрационe  пријавe  оснивања
правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника број
БД 99668/2013, дана 12.09.2013. године, подносилац је задржао право приоритета одлучивања о
тој пријави, засновано подношењем пријаве која је решењем Регистратора БД 96302/2013 од
09.09.2013. године одбачена, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка
6. и 7. истог Закона. 

Проверавајући испуњеност услова за регистрацију, прописаних одредбом члана 14. Закона
о  поступку  регистрације  у  Агенцији  за  привредне  регистре,  Регистратор  је  утврдио  да  су
испуњени  услови  за  регистрацију,  па  је  одлучио  као  у  диспозитиву  решења,  у  складу  са
одредбом  члана  16.  Закона,  као  и  члана  26.  Закона  о  пореском  поступку  и  пореској
администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02...2/2012). 

Висина накнаде  за вођење поступка  регистрације  утврђена је  Одлуком о накнадама  за
послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник
РС“, бр. 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 5000084797723

БД 26577/2014 
Дана, 31.03.2014. 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 промене података
код  PRIVREDNO  DRUŠTVO  ZA  RAZVOJ  INFRASTRUKTURNIH  I  INDUSTRIJSKIH
PROJEKATA G.I.D.C. D.O.O. BEOGRAD, матични број: 20956461, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Јелена Станковић 
ЈМБГ: 

доноси 
РЕШЕЊЕ 

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

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURNIH I INDUSTRIJSKIH PROJEKATA
G.I.D.C. D.O.O. BEOGRAD 

Регистарски/матични број: 20956461 

и то следећих промена: 

Промена законских заступника: 
Физичка лица: 

Брише се: 
 Име и презиме: Саша Миловановић 

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

Уписује се: 
 Име и презиме: Војин Радојичић 

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

Промена директора: 

Директори - физичка лица: 
Брише се: 

 Име и презиме: Саша Миловановић 
ЈМБГ: 
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Уписује се: 
 Име и презиме: Војин Радојичић 

ЈМБГ: 

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  26.03.2014.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 26577/2014 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). 

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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O.I.D.C. D.O.O. 
G.I.D.C. Ltd. 

Br.  2606#04-0  4  

-  20 AL_ god. 
BE 	0-SREILIA Belgrade - Serbia 

Predsedniku Nadzomog Odbora 

Mr. Arun Ramswaropji Panchariya 

tlanovima Nadzornog Odbora 

Mr. Viadan Smiljkovit 

Mr. Vladan Skadrii 

VLADI REPUBLIKE SRBUE 

Ministarstvo gradevinarstva, saobraeaja i infrastrukture 

PREDMET: Ostavka na funkciiu Direktora Drugtva 

Pottovani, 

Beograd, 26.06.2014. 

Ovim putem Vas obavegtavam da neopozivo podnosim ostavku na funkciju Direktora preduzeta G.I.D.0 

d.o.o., zbog nemoguenosti da sprovodim svoju funkciju u skiadu sa Zakonom. 

Pre svega, i pored vise mojih zahteva, najvainiji organ Druttva — Skupttina nije formirana, to je na taj 

natin onemogudeno zakonito funkcionisanje Drugtva. Vlada Republike Srbije kao elan Druttva imenovala 

je svog predstavnika u Skupgtinu DrutIva, dok je drugi osnivae - Global Capital Advisors Management (u 

daijem tekstu "GCAM"), propustio da imenuje svog elana. 

U nedostatku Skupgtine, njene nadleinosti pa i vie od toga preuzeo je Nadzorni odbor u eijem radu 

postoji suprotstavljenost stavova elanova po pitanju kljuenih odluka u ostvarivanju ciljeva poslovanja 

Drugtva. 

Kao gto znate G.I.D.0 je potpisao dva Memoranduma o saradnji (u daijem tekstu "MOS") sa znatajnim 

subjektima, solarna elektrana sa gradom weak i izradu projektne dokumentacije za koridor Juini Jadran 

(deonica Poiega — Boljare E-763) sa Vladom RS. 

Od momenta potpisivanja MOS-a do danas nije ueinjen bilo kakav pomak iako su navedenim 

dokumentima jasno definisani koraci u sprovodenju datog projekta. 

Odluka o izradi prostornog plana podrueja posebne namene za deonicu Poiega — Boljare E-763 sa 

Republitkom Agencijom za Prostorno Planiranje, stupila na snagu dana 1.maja 2014.god. u Sluibenom 

glasniku RS broj 42/14. Ipak, jot uvek nije niti protokol o saradnji niti Ugovor potpisan. lako sam jasno 

ukazao na Einjenicu da je izrada prostornog plana preduslov idejnog retenja deonice Poiega — Boljare E-

763, elanovi Nadzornog odbora nisu doneli odluku o potpisivanj protokola i ugovora jer su elanovi 

Nadzornog odbora ispred Vlade RS u manjini u Nadzornom odboru. 
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Porto izrada prostornog plana podrezumeva prethodno snimanje terena radi precizne pripreme svih 

potrebnih podloga u cilju izrade idejnog regenja projekta, nije doneta Odluka o angaiovanju spoljnih 

saradnika kako bi se zbog nedostupnosti terena zavrgilo pre zimskog vremena, S'tim u vezi postoji velika 

opasnost i verovatnoCa da projektna dokumentacija nece biti izradena u predvidenom roku, kako je to 

definisano u MOS. 

Takode, ielim da naznadm, da sam kao odgovorno lice spreten da obavljam svoju duinost koja je 

definisana Zakonom i Osnivatkim aktom, zbog konstantnog meganja predsednika Nadzornog odbora u 

svakodnevne aktivnosti Drugtva, a bez saglasnosti ostalih Clanova Nadzornog odbora i Viade RS kao 

osnivaCa. 

Postoji tendencija da cerka firme veCinskog vlasnika drugtva registrovana u Londonu — Engleska, GFCL 

teii da preuzme sve aktivnosti vezane za sprovodenje projekta E-763, iako je tekstom Memoranduma o 

Sardnji jasno definisano da nosilac poslova bude G.I.D.C.. Takode uputstva i zahtevi koji dolaze od 

predsednika Nadzornog odbora, 'test() su u direktnoj koliziji sa stavovima ostalih Elanova Nadzornog 

odbora (koje imenuje Vlada Republike Srbije) , pa i u suprotnosti sa interesom samog Drugtva G.I.D.C. 

Osim navedenih dnjenica, ielim da skrenem painju na nezakonitost u pogledu mog radno pravnog 

statusa, obzirom da sam imenovan za Direktora Drugtva i upisan u registar APR od 31.03.2014. od kog 

dana uredno i svakodnevno izvrgavam svoje poslove i zastupam interese Drugtva, a sa druge strane do 

danas nemam zakljden Ugovor o radu sa Drugtvom. 

2elim da Vas obavestim da Cu obavljati funkciju Direktora (u ostavci) pravno definisano u Osnivatkonn 

aktu preduzeta u roku od 30 dana od objavljivanja ove ostavke. 

SrdaCan pozdrav, 

Vojin RadogiC www.K
RIK
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Ha ocHosy =lima 	142. 	3aKoHa o 
HpHspegsHm up TBHMa 	(<Cn. 	rIlaCHHK 

PC» 	6p. 36/ 11, 	99/11), 	riaaHOBH 

npHspe.sHor 4pyurrsa 3a pa3soj 
afutpacTpyrrypagx H HHAyCITIHiCKHX 

npojeicara 	d.o.o. , Beograd" ME 
20956461 y cbramjH explain-me, Ha 
ceitHHHH eicynnliTme ,gpyurrsa omscaRoj 
AaHa 30.07.2014.0 HoHoce cne.gehy: 

0,1VIYKY 0 143/viEHAMA H T(011YHAMA 
YFOBOPA 0 0 QCHHBAI-bY PYIIITBA C 

OFPAHWIEHOM 0)1;FOBOPHOIIMY 

1.rtan 1. 

Melba ce titian 39. yrottopa raKo Aa caAa 
rnacw 

Apyurruo NMa AupeKiopa, 3aidetuma 
Aupeicropa, 4IHH,HCHiCKOF Ampetcropa H 
AnpeKropa onep 'a Koji.' cy 3aKOHCICH 
3w-frit-mut Ap 	H Koje 6Hpa H pa3pematia 
HaA3optut oA6op gpyurraa. 

ituperrop je oartaufhen Aa camocranuo 3ac-ryna 
;mynaBo, y3 orpaturgetbe ,Aa 3a 3acrynathe 
Apyurrtta H sobei4e nocaoita Apytnrtia KOjH 
npesa3e H3HOC 021 50.000 espa y AtmapcKoj 
HpOTHBBKIHOCTH rao cpesibem Kypcy IBC 
narpe6na je carnAcitocr 2 Llama HaA3optior 
oA6opa H TO jeAnor gnana Hamoptior og6opa 
Kora je npeAnowital Petty&mica Cp6nja H jeAnor 
tuiaua HaA3optior oA6opa Kora je npeartowto 
GCAM, HRH Elpea AHHKa HaA3optior oA6opa. 

HaAne-datocr A ipea f ropa je: 

• 3acryname Apyurrua H Kohethe nocriosa 
April-ma 	CKJIa,ay ca OCHHBaRICHM 
atcrom, o a cKynumute H 
ynyrcnnud Hamopnor oA6opa, 

• ype,Atio Bob the HOCJI0BMIX KR.Hra ; 
• TallHOCT !CIHMaHCHiCKHX tnaeurraja 

Apyurrua; 
• Bobethe eimpletnutje o CBHM o,AnyKarda 

cKynurnute; 
• o6aBe3a 143Beurrasau.a naA30puor 

oA6opa; 
• Kao H o6aB4batbe CBHX Apyrnx noctiosa 

KOjH mcy xttatutexatocTn cKynurruide H 
Haa3OpHOF diA6opa. 

Pursuant to Article 142 of the Companies Act 
("The Official Gazette of the Republic of 
Serbia" nos. 36/2011, 99/11), the members of 
the Company for the development of 
infrastructural and industrial projects 
„G.I.D.0 d.o.o. Belgrade",ID 20956461 in 
the capacity of the Assembly, at the 
Assembly session of the Company held on 
July 30th, 2014, hereby brought the following: 

DECISION ON AMENDMENTS OF THE 
ARTICLES OF ASSOCIATION 

OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY 

Article 1. 

Article 39 of the Articles of Association is 
amended and now reads: 
The Company shall have a director, deputy 
director, chief finance officer (CFO) and chief 
operating officer (COO) and they shall be legal 
representatives of the company to be appointed 
and dismissed by the Supervisory Board. 

The Director is authorized to represent the 
company independently, with the restriction that 
for representation and running of the Company's 
business operations exceeding the amount of 
EUR 50,000 in RSD equivalent at the exchange 
rate of the National Bank of Serbia, the consent of 
two members of the Supervisory Board shall be 
required, one of them being nominated by the 
Republic of Serbia and one by the GCAM, or 
President of Supervisor Board. 

Competence of the Director includes: 

• Company representation and management of 
the Company's business operations in 
accordance with the Articles of association, 
Assembly decisions and instructions of the 
Supervisory Board, 

• correct and regular bookkeeping; 
• accuracy of the Company's financial 

statements; 
• keeping records of all decisions of the 

Assembly, 
• submission of obligatory reports to the 

Supervisory Board; 
• as well as performing of all other tasks that are 

not within the competence of the Assembly and 
Supervisory Board. 
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1. 3a Pe 
Mninicraperno r 
ca pahaja H nn 

3acmynnun 
Heim Moth 

Cp6njy: 
ahemmapci na, 
paerpyx-rype 

1. For Republic of Serbia: 
Ministry of Construction, Transport and 
Inf structure 

Representative 
Nenad Hie 

Ca 3aicoHom o periforpainijii. 
,axpeicropa, 4iiihanciijcicH 

mpeicrop H AHpenriop onepauHja mory y mak° 
mo6a npeAaTH oerasxy memos' nyrem 
Ilpencenmucy HaJ130pHOT on6opa. OCTaBKa 
11130H3B001IH *Tao oaHocy Ha "(ppm° =Hord 
non„Homeaa ocHm a o y H.oj Hilje HaBeaeH helot 
icacimjH naTyM. 
Ocramca "impeicrop4 Apyarraa ce perucTpyje y 
cicnaay ca 3aKOHOM 0 perHcipanHjH. 
AKO je jemitH ,axpetcrop JApytaraa "kw ocraincy y 
o6aBe3H je ,aa npeny,3hma IIOCJI0Be KOjH He Tpne 
oanaraFbe Ao HMCHOBaHia Hosor nxperropa, aJIH 
He mom oa 30 =Halo'', aama perHcrpauoje Te 
°maim y mom/ ca 3aKOHOM 0 peritcrpauhjR. 

The Director, Deputy Director, CFO and COO of 
the Company shall be registered in accordance 
with the law on registration. 
The Director, Deputy Director, CFO and COO 
can submit his/her written resignation to the 
Chairman of the Supervisory Board at any time. 
The resignation shall be considered effective by 
the Company on the day of its submission unless 
it specifies a later date. 
Resignation of the Company Director shall be 
registered in accordance with the law on 
registration. 
If the sole director of the company resigned, he is 
obliged to take actions that can not be delayed 
until the appointment of a new director, but no 
later than 30 days after the date of the resignation 
in accordance with the law on registration. 

Aupeicrop, 3ameimic mipeicropa, cinthaHcHjcicH 
nitpeicrop H nmpeicTop onepanHja Apyurraa ce 
pericTpyje y ciui 
)1Hperrop, 3aMe 

Article 2. 
ilnaH 2. 

Oaa owirca Aomera je y 7 (cenam) 
3a tinahoae no 1 (jenah), 

HaMeH4HH Cy Ha,anexcmim 

The present Decision is brought in 7 (seven) 
identical copies, out of which I (one) copy is for 
each Member, while the other copies are intended 
for the competent government authorities 

HCTOBeTHHX npHme 
a ocrami ripHmep 
opramma. 

Article 3. 
11.uall 3. 

Oaa oanyica myna la chary "whom 
ricrrniicaaaiha oA crpa.He iinahosa "(prima. 

Y Beorpam, 30.07. 014.r 

it anoint Apynrrsa: 

2. 3a Global Capital Advisors 
Managepient 

3acmynnun 
Arun RamswaroJipji Panchariya 
6poj nacoma:  H3AHT oit crpane 
Peny6anice Hmotie  

The present Decision shall come into force on the 
day of its signing by the Company members. 

In Belgrade, 30th  July 2014. 

Members: 

3. For Global Capital Advisors 
Management: 

Representative 
Arun Ramswaroopji Panchariya 
Passport no: issued by Republic 
of India 
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0 025686 

Y cxnagy ca irraHom 39. Yroaopa o ocHtruar-by 
Llpyurraa ca orparametrom ogrouopHourhy og 7. 
aurycm. 2013.rogmte, a Koji,' je gonyrbeH Ha 
cacTaincy FeHepanHe Cxynurairte 14. aurycra 
2014.rotHHe, Hag3optiki og6op GIDC goo, 
MaTIV-H-H4 6poj 20956461, Beorpag, Bnagrimitpa 
Flonomha 6 A 209 pa3ma-rpa ttmeHoBaube 
rocnom4Ha Bnamtmitpa ATarrauxormha xao 
,E(Hperaopa oneparmja GIDC goo ogivrax. Konitja 
npo(Pwra/6morpacpkije rocnogrma BnagitmHpa 
A-ratiarixormha je (t3rieTa / goc-raarbeHa cBHM 

4.1aHomma Hag3opHor og6opa Ha cacTaHxy. 
Hag3opHH og6op Apyruma je Era cegmom 
cacTaHxy 20.10.2014. Acme() cnegehe ognyxe: 

0,11.11YKA 0 HMEHOBAlbY OHEPATHBHOF 
AHPEKTOPA gPYIIITBA 

'Irrati 1 
npe3Hme:1--,EAHH Bnaimmkip ATaHauxoamh 

.11\451-: 
Apwasa togartatba: Perty6m4Ka Cp6xja 
Ce OBHM I4MEHYJE Ha nontittijy OnepaTtimor 
glipexTopa ,apyinTea. 

4,3ait 2 
Onepanumm ,attpeicrop je 3aKOHCKH 3aCT)41HHK 

Apyurrua H nojeAHHOCTH iimeHosatba 
Oneparm3Hor gHpek-ropa 6ithe permTposaHe y 
cmagy ca 3axoHHma o perHeTpaUllijil. 

tilati 3 
O ynorama/o6m3e3ama Koje he m3BpwasaTm H 

ounawheamma Onepan3Hor ampewropa xoja ce 
HCICIlortHBO H 3ajegHo oculapyjy ca 4pyr14m 
ripar3HHm 3acTym-iHLwMa oggyvyje ripegceglim 
Hag3optior ot6opa. OnepaTHBFoi giveicrop 
1104HOCH H3BewTaj/ogrompa flpe4ce4HHKy 
HaroopHor ogoopa. 

LInaH 4 
Yrosop o arira>xosarby moxce 614TH pacroutyr og 
o6e e-rpaHe y3 orica3HH pox og 30 gaHa. 

IlgaH 5 
Hag3opum oi6op je oggymo Aa flpeacegimx 
Hag3opHor o46opa jecTe H OBHM je ougaigheti ga 
npegy3me cue 'mime Apyre arcade xoje mory 
6HTH norpe6He }caw 6H mutt° Ha cHary rope 

In accordance with Article 39 of the Agreement 

on Establishment of Limited Liability Company 

dated 7' August 2013 and amended in the 

General Assembly meeting on 14' August 2014, 

the Supervisory Board of GIDC d.o.o, ID number 

20956461, Beograd, 6, A-209 Vladimira 

Popovica Street considers the appointment of Mr. 

Vladimir AtanackoviC as Chief Operating Officer 

of GIDC 	Ltd. forthwith. A copy of the 

profile/CV of Mr Vladimir Atanackovi6 was 

placed on the table/circulated to all members of 

the Supervisory Board in the meeting. The 

Supervisory Board of the Company in the 

seventh meeting on the 20th October 2014 

rendered the following decisions: 

DECISION ON APPOINTMENT OF THE 

CHIEF OPERATING OFFICER OF THE 

COMPANY 

Article 1 

Name and Surname: Mr Vladimir Atanackovie 

Personal Number: 

County of Issuance: Republic of Serbia 

Is hereby APPOINTED to the position of Chief 

Operating Officer (COO) the Company 

Article 2 

The Chief Operating Officer shall be the legal 

representative of the Company and details of the 

appointment of the COO shall be registered in 

accordance with the Laws on Registration. 

Article 3 

The role/duties to be performed and powers of 

the Chief Operating Officer to be exercised 

solely and jointly with other legal representatives 

shall be decided by the Chairman of the 

Supervisory Board. The COO shall report to the 

Chairman of the Supervisory Board. 

Article 4 
The service arrangement can be terminated by 

either side by giving 30 days' notice. 

Article 5 

The Supervisory Board resolved that the 

Chairman of the Supervisory Board be and is 
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HaseaeHo hereby authorized to take all such other actions as 

may be necessary to give effect to the above 

approval. 

H. E. Arun Ramswaroo 

Chairman of Supervisory 
Passport number: , 
Issued by the Republic of India 

. doo 

I-b. E. Arun Ramswaroopji Panchariya 

flpe,ace4wHic 1la,a3opHor oa6opa G.I.D.C. aoo 

6poj nacouia:  
143ilaT oa crpaHe Peny6nHke Hugmje 
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Регистар привредних субјеката 5000084963722

Бр.БД 27934/2014 
Веза: БД 26577/2014 
Дана, 01.04.2014. 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), поступајући по захтеву, који је поднео/ла: 

Име и презиме: Јелена Станковић 
ЈМБГ: 

доноси 
З А К Љ У Ч А К 

Исправља  се  грешка  нaчињена  приликом  доношења  решења  број БД  26577/2014 од
31.03.2014. године, тако да уместо: 

Директора - физичка лица: 
треба да стоји: 
Личних података регистрованих лица: 
уместо: 

Име и презиме: Војин Радојичић 
ЈМБГ: 

треба да стоји: 
Име и презиме: Војин Радојчић 
ЈМБГ: 

Функција: законски заступник физичко лице 

уместо: 
Име и презиме: Војин Радојичић 
ЈМБГ: 

треба да стоји: 
Име и презиме: Војин Радојчић 
ЈМБГ: 

Функција: директор 

О б р а з л о ж е њ е

Проверавајући правилност уноса података у Регистар привредних субјеката код: 

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURNIH I INDUSTRIJSKIH
PROJEKATA G.I.D.C. D.O.O. BEOGRAD 

Регистарски/матични број: 20956461, 
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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 26577/2014 од 31.03.2014. 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 5000087873639

БД 55624/2014 

Дана, 01.07.2014. 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 промене података
код  PRIVREDNO  DRUŠTVO  ZA  RAZVOJ  INFRASTRUKTURNIH  I  INDUSTRIJSKIH
PROJEKATA G.I.D.C. D.O.O. BEOGRAD, матични број: 20956461, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Војин Радојчић 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURNIH I INDUSTRIJSKIH
PROJEKATA G.I.D.C. D.O.O. BEOGRAD 

Регистарски/матични број: 20956461 

и то следећих промена: 

Промена законских заступника: 
Физичка лица: 

Брише се: 
 Име и презиме: Војин Радојчић 

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

Промена директора: 
Директори - физичка лица: 
Брише се: 

 Име и презиме: Војин Радојчић 
ЈМБГ: 

Регистрација документа: 
Уписује се: 

 Оставка од 26.06.2014 године. 
О б р а з л о ж е њ е 
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Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  26.06.2014.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 55624/2014 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. 119/13). 

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 5000089833402

БД 71836/2014 

Дана, 26.08.2014. 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 промене података
код  PRIVREDNO  DRUŠTVO  ZA  RAZVOJ  INFRASTRUKTURNIH  I  INDUSTRIJSKIH
PROJEKATA G.I.D.C. D.O.O. BEOGRAD, матични број: 20956461, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Миљана Маринковић 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURNIH I INDUSTRIJSKIH PROJEKATA
G.I.D.C. D.O.O. BEOGRAD 

Регистарски/матични број: 20956461 

и то следећих промена: 

Промена датума оснивачког акта: 
Брише се: 

07.08.2013. године 
Уписује се: 

26.08.2014. године 

Промена законских заступника: 
Физичка лица: 

Уписује се: 
 Име и презиме: Bhavin GirishKumar Dave 

Број пасоша и земља издавања: Indija 
Функција у привредном субјекту: Директор 
Начин заступања: самостално 

Промена надзорног одбора: 
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Чланови надзорног одбора: 
Брише се: 

 Име и презиме: Mohammed Khalifa Mohammed Alsowaidi 
Број пасоша и земља издавања: Ujedinjeni Arapski Emirati 

 Име и презиме: Владан Смиљковић 
ЈМБГ: 

 Име и презиме: Владан Скадрић 
ЈМБГ: 

Уписује се: 
 Име и презиме: Марија Блечић 

ЈМБГ: 

 Име и презиме: Александар Јоксимовић 
ЈМБГ: 

 Име и презиме: Narinder Kumar Madan 
Број пасоша и земља издавања: Indija 

Регистрација документа: 
Уписује се: 

 Измене оснивачког акта од 30.07.2014 године. 

 Оснивачки акт од 26.08.2014 године. 

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  25.08.2014.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 71836/2014 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 5000092826408

БД 96258/2014 
Дана 19.11.2014. године 
Београд 

Регистратор Регистрa привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на
основу члана 15. став  1.  Закона о поступку регистрације  у Агенцији за  привредне регистре
(„Службени гласник РС“, бр. 99/2011,83/2014), одлучујући о регистрационој пријави промене
података  код  PRIVREDNO  DRUŠTVO  ZA  RAZVOJ  INFRASTRUKTURNIH  I
INDUSTRIJSKIH  PROJEKATA  G.I.D.C.  D.O.O.  BEOGRAD ,  матични/регистарски  број
20956461 коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Миљана Маринковић 
ЈМБГ: 

доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

ОДБАЦУЈЕ СЕ регистрациона пријава промене података код: 

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURNIH I INDUSTRIJSKIH
PROJEKATA G.I.D.C. D.O.O. BEOGRAD 

Регистарски/матични број: 20956461 

која се односи на регистрацију промене/а: 
- Законски заступници

јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка 6) Закона о поступку
регистрације у Агенцији за привредне регистре. 

Образложење 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  14.11.2014.  године,  регистрациону
пријаву промене података број БД 96258/2014 и уз пријаву је доставио документацију наведену
у потврди о примљеној регистрационој пријави. 

Провeравајући  испуњеност  услова  за  регистрацију  промене  података  ,прописаних
одредбом  члана  14.  Закона  о  поступку  регистрације  у  Агенцији  за  привредне  регистре,
Регистратор је утврдио да нису испуњени услови за регистрацију из следећих разлога: 

Одредбом  члана  14.  став  1.  тачка  6)  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 уз пријаву приложени прописани документи. 
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Члан 218. Закона о привредним друштвима прописује да друштво има једног или више
директора који су законски заступници друштва. Број директора одређује се оснивачким актом
или  одлуком  скупштине.  Ако  оснивачким  актом  или  одлуком  скупштине  није  одређен  број
директора,  друштво  има  једног  директора.  Директор  се  региструје  у  складу  са  законом  о
регистрацији. 

Увидом у достављену документацију утврђено је да се регистрационом пријавом захтева
упис  законског  заступника  са  функцијом  оперативни  директор,  а  Законом  о  привредним
друштвима  је  прописана  функција  директор  код  правне  форме  друштво  са  ограниченом
одговорношћу. 

С обзиром на напред наведено, у складу са одредбом члана 17. став 2. Закона о поступку
регистрације у Агенцији за привредне регистре, регистратор је донео одлуку као у диспозитиву. 

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  уредну  регистрациону  пријаву  за  регистрацију  података  о  чијој
регистрацији је одлучено овим решењем, уз додатак 08 за упис осталог заступника
у којој неће бити наведена функција заступника 

плати  половину  од  износа  прописане  накнаде  за  регистрацију  која  је  предмет
пријаве ( 1.400,00 динара) 

задржава право  приоритета  одлучивања засновано  подношењем пријаве  одбачене
овим решењем. 

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. 119/2013). 

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 5000093271498

БД 100282/2014 

Дана, 02.12.2014. 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. 99/2011,83/2014), одлучујући о регистрационој пријави промене
података код PRIVREDNO DRUŠTVO ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURNIH I INDUSTRIJSKIH
PROJEKATA G.I.D.C. D.O.O. BEOGRAD, матични број: 20956461, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Миљана Маринковић 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURNIH I INDUSTRIJSKIH PROJEKATA
G.I.D.C. D.O.O. BEOGRAD 

Регистарски/матични број: 20956461 

и то следећих промена: 

Промена осталих заступника: 
Физичка лица: 

Уписује се: 
 Име и презиме: Владимир Атанацковић 

ЈМБГ: 
Начин заступања: самостално 

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 100282/2014, дана
27.11.2014.  године,  подносилац  је  задржао  право  приоритета  одлучивања  о  тој  пријави,
засновано  подношењем  пријаве  која  је  решењем  регистратора  БД  96258/2014  од  19.11.2014
одбачена, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка 6 истог Закона. 

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). 

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 5000093618644

БД 103337/2014 

Дана, 10.12.2014. 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. 83/2014), одлучујући о регистрационој пријави промене података
код  PRIVREDNO  DRUŠTVO  ZA  RAZVOJ  INFRASTRUKTURNIH  I  INDUSTRIJSKIH
PROJEKATA G.I.D.C. D.O.O. BEOGRAD, матични број: 20956461, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Миљана Маринковић 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURNIH I INDUSTRIJSKIH PROJEKATA
G.I.D.C. D.O.O. BEOGRAD 

Регистарски/матични број: 20956461 

и то следећих промена: 

Промена осталих заступника: 
Физичка лица: 

Уписује се: 
 Име и презиме: Chauradiya Mukesh Babulal 

Број пасоша и земља издавања: Indija 
Начин заступања: самостално 

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  08.12.2014.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 103337/2014 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). 

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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0.I.D.C. D.O.O. 
0.1 D.C. Ltd. 

Br.46,01r101 --- - (14  
	 20 td_Li god. 
BEOGRAD-SRBUA Belgrade - Serbia 

G.I.D.C. doo Beograd 
za Nadzorni odbor 
za direktora, Bhavin GirishKumar Dave 

ul. Viadimira PopoviOa br. 6 
11070 Beograd 

Pottovani gospodine Bhavin GirishKumar Dave, 

Ovim putem vas obavettavam da dajem ostavku na radno mesto Operativnog direktora 
privrednog druttva G.I.D.C. doo Beograd. 

Svojevoljno I bez prinude raskidam radni odnos — otkazujem ugovor o radu br. 080515-U1 
zakljueen dana 08.05.2015. Ostavka stupa na snagu u skiadu sa otkaznim rokom kompanije, 
odnosno 30 dana od danatnjeg datuma. 

Zahvaljujem Vam se na dosada§njoj saradnji i mogudnostima koje su mi prtitene. U toku 
narednih 30 dana, bi6u spreman da pomognem pri uvodenju u posao osobe koja Oe zauzeti 
moje mesto. 

Srdaeno, 

U Beogradu, dana 09.07.2015. 	 Vladimir Atanackovio 

000229 50367 
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Ha ocHoHy iumHa 212. 3aKoHa o npmBpeaHnm 
apywTBilma ("C.n. rilaCHHK PC", 6p. 36/11 H 
99/11) ti.11aHOBH apylLITBa ca orpaHmeHom 
oarosopHowhy G. I. D. C. A.o.o. 13.Tiagitiviripa 
Ilonomha 6, HOBH Beorpaa; MB: 108227236; 
MB: 20956461 , 29.09.2015. ro,altHe AoHoce: 

OAJIYKA 
o pa3pemeiby nocTojeher KamufgaTa 

B.riaae Peny6nHice Cp6nje 
y Hamopuom og6opy ApyuiTBa G.I.D.C. pioo 

iLuall 1. 

KoHcTaTyje ce Aa je npecTario H.aaHcTBo 
cnerieher LutaHa y Haa3opHom o,a6opy ApymTsa 
Te ce paapetuana ArKHOCTH: 

1. AnexcaHaap JoxcHmomh, 
JMEF: .aaH Haa3opHor 
oa6opa apyurrHa 

11.riall 2. 
Osa oanyica cTyna Ha cHary ,aaHom itoHoweita 
one oanyice. 

'Luau 3. 

One oanyice H eaHaeHuHje ynacyjy ce y 
3BaHHIIHH PerHcTap AreHIHje aa npuBpeaHe 
penicTpe Penyarnixe Cp6Hje 

11.11aHOBH ApymTua: 

1. 3a Peny6mucy Cp6ujy: 
MmuicTapcmo rpabesunapcma, cao6pahaja 
H mutipacTpyKrype 

3acmynnux: 
HMe: 	  
jmEr: 

2. 3a Global Capital Advisors 
Manag ent 

3aemynnux: 
Arun Ramswaroopji Panchariya 
6poj nacoma: Z 3,rAaT oA cTpane 
Peny6.runce HuLkuje 

Pursuant to Article 212 of the Company Law 
("Off. Gazette of RS", no. 36/11 and 99/11) 
Members of a limited liability company G.I.D.C. 
Ltd. Vladimira Popovica 6, Novi Beograd; VAT 
number: 108227236; ID number: 20956461, on 
29.09.2015. 	 adopted: 

THE DECISION 
on dismissal of existing nominee 

of the Republic of Serbia 
from the Supervisory Board of G.I.D.C. d.o.o. 

Article 1. 

It is noted that the membership of the following 
member in the Supervisory Board is terminated 
and shall be dismissed for: 

1. Aleksandar Joksimovie, 
ID Number: 
Supervisory Board member 

Article 2. 
This decision shall enter into force upon the date 
of adoption of this decision. 

Article 3. 
These decisions and records shall be entered in 
the official Register of Business Registers 
Agency of the Republic of Serbia. 

Members: 

1. For Republic of Serbia: 
Ministry of Construction, Transport and 
Infrastructure 

Representative: 
Name: 
ID No: 

2. For Global Capital Advisors 
Ma gement: 

Representative: 
Arun Ramswaroopji Panchariya 
Passport no:  issued by Republic of 
India 
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3acmynnux: 
Hme: 	SenV S 	1\-- 
jiyffir

Ha OCHOBy q.nana 212. 3alcona 0 npllspeminm 
Apyurranma COL filaCHHK PC", 6p. 36/11 H 

99/11) (1.11HHOBH Tipyurraa ca orpanni-ienom 
o,aroaopnomhy G. I. D. C. A.o.o. 13.naximnpa 
F1onorsnha 6, HOBH Beorpait; TIM: 108227236; 
MB: 20956461 , 29.09.2015. ro,anne Thotioce: 

0j.JIYKA 
o pa3pemeH.y nocTojeher icatiiin,aaTa 

B.nia,ae Peny6anice Cp6nje 
y Hamoptiom og6opy Apyurma G.I.D.C. )100 

%an 1. 

KoucTaTyje ce Aa je npecTano tuiancTBo 
cne,aeher 'Luna y Hamopnom Qa6opy ,apyurraa 
Te ce pa3pewasa AyNCHOCTH: 

1. MenaItaap Joxemmoimih, 
.11‘11B1-:  tinax Hamopflor 
o,a6opa Apyw-rsa 

11.rian 2. 
Oaa ozniyxa myna Ha cHary ,RaHomHowell:a 
ose oanyKe. 

11.aan 3. 

Ose OTUlyKe H emaeHuHje ynHcyjy ce y 
3BaHHHHH PerHCTap AreHLIHje 3a npnapegHe 
perneTpe Peny6.anxe Cp6Hje 

11.rianomi ,apymTna: 

1. 3a Peny6.anicy Cp6njy: 
MiimTape-I-Bo rpabesnnapcma, cao6pahaja 
H iindipacTpyicrype 

2. 3a Global Capital Advisors 
Manag ent 

Arun Ramswaroopji Panchariya 
6poj nacoma:  HVIHT ori cerpaiie 
Peny6.rmice Hmanje 

Pursuant to Article 212 of the Company Law 
("Off. Gazette of RS", no. 36/11 and 99/11) 
Members of a limited liability company G.I.D.C. 
Ltd. Vladimira Popovica 6, Novi Beograd; VAT 
number: 108227236; ID number: 20956461, on 
29.09.2015. 	 adopted: 

THE DECISION 
on dismissal of existing nominee 

of the Republic of Serbia 
from the Supervisory Board of G.I.D.C. d.o.o. 

Article 1. 

It is noted that the membership of the following 
member in the Supervisory Board is terminated 
and shall be dismissed for: 

1. Aleksandar Joksimovio, 
ID Number: 
Supervisory Board member 

Article 2. 
This decision shall enter into force upon the date 
of adoption of this decision. 

Article 3. 
These decisions and records shall be entered in 
the official Register of Business Registers 
Agency of the Republic of Serbia. 

Members: 

1. For Republic of Serbia: 
Ministry of Construction, Transport and 
Infrastructure 

Representative: 
Name: 
ID No: 

2. For Global Capital Advisors 
Management: 

Representative: 
Arun Ramswaroopji Panchariya 
Passport no:  issued by Republic of 
India 
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Регистар привредних субјеката 5000104224154

БД 83352/2015 

Дана, 02.10.2015. 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 PRIVREDNO DRUŠTVO ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURNIH I INDUSTRIJSKIH
PROJEKATA G.I.D.C. D.O.O. BEOGRAD, матични број: 20956461, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Bhavin Girishkumar Dave 
Број пасоша и земља издавања: Indija 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

- Седиште, 
- Пословно име, 
- Надзорни одбор, 
па се региструје промена података код: 

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURNIH I INDUSTRIJSKIH PROJEKATA
G.I.D.C. D.O.O. BEOGRAD 

Регистарски/матични број: 20956461 

Промена пословног имена: 
Брише се: 

PRIVREDNO  DRUŠTVO  ZA  RAZVOJ  INFRASTRUKTURNIH  I  INDUSTRIJSKIH
PROJEKATA G.I.D.C. D.O.O. BEOGRAD 

Уписује се: 
PRIVREDNO  DRUŠTVO  ZA  RAZVOJ  INFRASTRUKTURNIH  I  INDUSTRIJSKIH

PROJEKATA G.I.D.C. D.O.O. POŽEGA 

Промена скраћеног пословног имена: 
Брише се: 

G.I.D.C. D.O.O. BEOGRAD 
Уписује се: 

G.I.D.C. D.O.O. POŽEGA 

Промена седишта привредног друштва: 
Брише се: 

Адреса: Владимира Поповића 6 А-209 , Београд-Нови Београд , Србија 
Уписује се: 
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Адреса: Војводе Мишића 47 , Пожега , 31210 Пожега , Србија 

Промена надзорног одбора: 
Чланови надзорног одбора: 
Брише се: 

 Име и презиме: Александар Јоксимовић 
ЈМБГ: 

Уписује се: 
 Име и презиме: Александра Дамњановић 

ЈМБГ: 

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

- Остали заступници,

јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка 6) и 10) Закона о поступку
регистрације у Агенцији за привредне регистре. 

Образложење 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  30.09.2015.  године  регистрациону
пријаву  за  промену  података  број  БД  83352/2015 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  у  делу регистрационе  пријаве  који  се  односи  на  регистрацију
промене седишта, пословног имена и надзорног одбора 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  промене  осталог  заступника  јер  је  утврђено  да  нису
испуњени услови из члана 14. став 1. тачка 6) и 10) Закона, из следећих разлога: 

Одредбом  члана  14.  став  1.  тачка  6)  Закона  о  поступку  регистрације  у  Агенцији  за
привредне  регистре  (Службени  гласник  РС  99/2011,  83/2014)  прописано  је  да  по  пријему
пријаве регистратор проверава да ли су уз пријаву приложени прописани документи. 

Одредбом  члана  6.  став  2.  Закона  о  поступку  регистрације  у  Агенцији  за  привредне
регистре,  прописано  је  да  уз  пријаву  прилажу прописани документи  у оригиналу,  овереном
препису или овереној фотокопији, ако другачије није прописано. 

Увидом у достављену документацију,  утврђено је да није достављен оригинал, оверени
препис нити оверена фотокопија оставке осталог заступника, већ скенирана копија, што није у
складу са цитираним одредбама закона. 

Даље, одредбом члана 14. став 1. тачка 10) Закона о поступку регистрације у Агенцији за
привредне  регистре  (Службени  гласник  РС  99/2011,  83/2014)  прописано  је  да  по  пријему
пријаве регистратор проверава да ли је уз пријаву приложен доказ о уплати накнаде за вођење
поступка регистрације. 
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Одредбом члана 10. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре
предвиђено је да је подносилац пријаве дужан да поднесе пријаву у року од 15 дана од дана
настанка податка или документа који су предмет регистрације, односно промене регистрованог
податка или документа, ако законом није одређен други рок, док је одредбом члана 3. став 3.
Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне
регистре  (Службени  гласник  РС  број  119/2013,  138/2014  и  45/2015)  прописано  да  додатна
накнада  за  неблаговремено  поднету  регистрациону  пријаву  промене  података  о  привредном
субјекту износи 6.000,00 динара. 

Увидом  у  поднету  документацију  утврђено  да  је  оставка  осталог  заступника  дата
09.07.2015. године, а да је регистрациона пријава поднета 30.09.2015. године, те је неспорно да
је поднета пријава неблаговремена. С тим у вези, утврђено је да није достављен доказ о уплати
додатне накнаде у износу од 6.000,00 динара за неблаговремено поднету регистрациону пријаву
промене сходно одредби члана 3. став 3. Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге
услуге  које  пружа  Агенција  за  привредне  регистре  (Службени  гласник  РС  број  119/2013,
138/2014 и 45/2015).

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, 

-  достави  оригинал  или  од  стране  надлежног  државног  органа  оверени  препис  /
фотокопију оставке осталог заступника, 

-  достави  доказ  о  уплати  накнаде  у  износу  од  6.000,00  динара  за  неблаговремено
поднету регистрациону пријаву, 

-  плати  половину  од  износа  прописане  накнаде  за  регистрацију  која  је  предмет
пријаве (1.400,00 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 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 5000104353052

БД 84587/2015 

Дана, 07.10.2015. 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 PRIVREDNO DRUŠTVO ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURNIH I INDUSTRIJSKIH
PROJEKATA G.I.D.C. D.O.O. POŽEGA, матични број: 20956461, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Bhavin Girish Kumar Dave 
Број пасоша и земља издавања:  Indija 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURNIH I INDUSTRIJSKIH PROJEKATA
G.I.D.C. D.O.O. POŽEGA 

Регистарски/матични број: 20956461 

и то следећих промена: 

Промена осталих заступника: 
Физичка лица: 

Брише се: 
 Име и презиме: Владимир Атанацковић 

ЈМБГ: 
Начин заступања: самостално 

Регистрација документа: 
Уписује се: 

 Оставка од 09.07.2015 године. 

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 84587/2015, дана
05.10.2015.  године,  подносилац  је  задржао  право  приоритета  одлучивања  о  тој  пријави,
засновано  подношењем  пријаве  која  је  решењем  регистратора  БД 83352/2015  од  02.10.2015
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одбачена,  јер је  утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став  1.  тачка  6),  10)  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 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 5000109554638

БД 14501/2016 

Дана, 29.02.2016. 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 PRIVREDNO DRUŠTVO ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURNIH I INDUSTRIJSKIH
PROJEKATA G.I.D.C. D.O.O. POŽEGA, матични број: 20956461, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Bhavin GirishKumar Dave 
Број пасоша и земља издавања: Indija, лични број: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURNIH I INDUSTRIJSKIH PROJEKATA
G.I.D.C. D.O.O. POŽEGA 

Регистарски/матични број: 20956461 

и то следећих промена: 

Промена личних података регистрованих лица: 
Физичка лица: 

Брише се: 
 Име и презиме: Bhavin GirishKumar Dave 

Број пасоша и земља издавања: Indija 

Уписује се: 
 Име и презиме: Bhavin GirishKumar Dave 

Број пасоша и земља издавања: Indija, лични број: 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  23.02.2016.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 14501/2016 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. 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 5000116195992

БД 68826/2016 
Дана 31.08.2016. године 
Београд 

Регистратор Регистрa привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на
основу члана 15. став  1.  Закона о поступку регистрације  у Агенцији за  привредне регистре
(„Службени гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014), одлучујући о регистрационој пријави промене
података  код  PRIVREDNO  DRUŠTVO  ZA  RAZVOJ  INFRASTRUKTURNIH  I
INDUSTRIJSKIH  PROJEKATA  G.I.D.C.  D.O.O.  POŽEGA ,  матични/регистарски  број
20956461 коју је поднео: 

Име и презиме: Bhavin GirishKumar Dave 

доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ регистрациона пријава промене података код: 

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURNIH I INDUSTRIJSKIH
PROJEKATA G.I.D.C. D.O.O. POŽEGA 

Регистарски/матични број: 20956461 

која се односи на регистрацију промене/а: Надзорни одбор. 

јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка  6), Закона о поступку
регистрације у Агенцији за привредне регистре. 

Образложење 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  26.08.2016.  године,  регистрациону
пријаву промене података број БД 68826/2016 и уз пријаву је доставио документацију наведену
у потврди о примљеној регистрационој пријави. 

Провeравајући  испуњеност  услова  за  регистрацију  промене  података  ,прописаних
одредбом  члана  14.  Закона  о  поступку  регистрације  у  Агенцији  за  привредне  регистре,
Регистратор је утврдио да нису испуњени услови за регистрацију из следећих разлога: 
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Одредбом  члана  14.  став  1.  тачка  6)  Закона  о  поступку  регистрације  у  Агенцији  за
привредне  регистре  (Службени  гласник  РС  99/2011,  83/2014)  прописано  је  да  по  пријему
пријаве регистратор проверава да ли су уз пријаву приложени прописани документи. 

Одредбом члана 23 Закона о државној управи ("Сл. Гласник РС", бр. 79/2005, 101/2007,
95/2010 i 99/2014 прописано је да Министарством руководи министар. 

Министар  представља  министарство,  доноси  прописе  и  решења  у  управним и  другим
појединачним стварима и одлучује о другим питањима из делокруга министарства. 

Министар је одговоран Влади и Народној скупштини за рад министарства и стање у свим
областима из делокруга министарства. 

Чланом 24 Закона о државној управи прописано је да Министарство може да има једног
или више државних секретара, који за свој рад одговарају министру и Влади. 

Државни секретар помаже министру у оквиру овлашћења која му он одреди. 
Министар не може овластити државног секретара за доношење прописа, нити за гласање

на седницама Владе. 
Кад министарство има више државних секретара, министар писмено овлашћује једног од

њих да га замењује док је одсутан или спречен. 
Државни секретар је функционер кога поставља и разрешава Влада на предлог министра и

његова дужност престаје с престанком дужности министра.
 Државни секретар подлеже истим правилима о неспојивости и сукобу интереса као и члан

Владе. 
Чланом  25  Закона  о  државној  управи  прописано  је  да  Министарство  има  помоћнике

министра, који за свој рад одговарају министру. 
Помоћник министра руководи заокруженом облашћу рада министарства за коју се образује

сектор. 
Помоћника министра поставља Влада на пет година, на предлог министра, према закону

којим се уређује положај државних службеника. 
Увидом  у  достављене  одлуке  о  разрешењу  и  именовању  чланова  Надзорног  одбора,

утврђено је  да је  у  име члана –Република Србија  одлуке потписао заступник  Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, што је супротно цитираним одредбама члана. 23
Закона о државној управи којима је прописано да министарством руководи министар , те да
представља  министарство,  доноси  прописе  и  решења  у  управним  и  другим  појединачним
стварима и одлучује од другим питањима из делокруга министарства. 

С обзиром на напред наведено, у складу са одредбом члана 17. став 2. Закона о поступку
регистрације у Агенцији за привредне регистре, регистратор је донео одлуку као у диспозитиву. 

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 овим решењем, 
- одлуке о разрешењу и именовању чланова надзорног одбора потписане од стране
министра или пуномоћје  за лице које  је  у  име министарства потписало одлуку,
којим  пуномоћјем  се  потписник  овлашћује  за  доношење  одлука  на  скупштини
друштва 

-  плати половину од износа  прописане  накнаде за регистрацију која је  предмет
пријаве (1.400,00 динара) 

задржава право  приоритета  одлучивања засновано  подношењем пријаве  одбачене
овим решењем. 
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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 5000116660506

БД 72663/2016 

Дана, 15.09.2016. 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 PRIVREDNO DRUŠTVO ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURNIH I INDUSTRIJSKIH
PROJEKATA G.I.D.C. D.O.O. POŽEGA, матични број: 20956461, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Bhavin GirishKumar Dave 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURNIH I INDUSTRIJSKIH PROJEKATA
G.I.D.C. D.O.O. POŽEGA 

Регистарски/матични број: 20956461 

и то следећих промена: 

Промена надзорног одбора: 
Чланови надзорног одбора: 
Брише се: 

 Име и презиме: Narinder Kumar Madan 
Број пасоша и земља издавања:  Indija 

 Име и презиме: Александра Дамњановић 
ЈМБГ: 

Уписује се: 
 Име и презиме: Hiren Singharay 

Број пасоша и земља издавања: Velika Britanija 

 Име и презиме: Миодраг Поледица 
ЈМБГ: 
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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 72663/2016, дана
12.09.2016.  године,  подносилац  је  задржао  право  приоритета  одлучивања  о  тој  пријави,
засновано  подношењем  пријаве  која  је  решењем  регистратора  БД 68826/2016  од  31.08.2016
одбачена, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка 6) 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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