
PREDUZ�CE GR::'-�IJA NO�A 000 BEOORAD, KRALJA PETRA 75, koga 
zastupa direktcr LJllJana Zambica, na osnovu Zakona o privrednim drustvima, Kao 
osnivat i jedini Clan. donosi u Beogradu, dana 31.102012.godine sledecu: 

ODlUKU O OS,VIVAlVJU 
PRJVRCDNOG ORUSTVA 

I PREDJ,,JET ODLlJKE 

Clan 1. 
1.1.Predmel ovc Odluke je csmvenje jednOClanog privrednog dru§tva, radi efikasnog 
I racronalnog poslovanja pretcioo u oblasti trgovine, ne isldjutujuci eventualno 
obavljanie drugih delatnosti, a radi sticanja dobiti. 

II FIRMA I SEDJSTE ORUSTVA 
Clan 2. 

2 L Drusrvo Ce poslovati pod sledecom finnom: ,,GRAC/JA NOVA·' druervo sa 
ogranicenom odgovomoseu, Beograd, Kralja Petra 75. 
2 2 Skmceni naziv dn,;r, a je- "GRACIJA NOVA" d.o.o. Beograd. 
2.3 Sedisre crcave je u Beogradu, Kralja Petra 75. Drusrvo mote osnirati svoje 
poslovnc jcdmicc na (eritoriji Srbijc i u inosnansrvu, 

III DELAT.IVOSTI DRUSTVA 
Clan 3. 

3.1. Prerema delatnost kojom Ce se dru31vo baviti je: 
46.90 Nespeciializovana trgovina na veliko 
3 2. Drustvo mote obavljati i druge delamosu, ukljllCuj\lCi i spoljnotrgovinsku. 
delatnost, uk.oliko za to is.punjava uslcve predvidene zakonom 
1.1 O promeni na-iva I sedlste drusrva, kao i osnivanju njegovih filijala i promeni 
delatnosti, odluCuje jedmi Clan dTUS1,·a i vlasnik celokupnog osnovnog kapitaln 
drustva. 

TV OSNOVNf K 4PfTAL DRIJ.{TVA. OSlVrVACKI ULOG CLANA. I DOSPELOST 
l!LOGA 

<":Jan 4. 

4.1. OsnivaC i jedini Clan drustva GRACIJA NOV A. 000. upisuje kao svoj osmva6ki 
ulog iznos od 1000,00 EUR (hiljadueura), od kojih je S00.00 EUR [petstotinarura} 
upla6eno i upisano a druga polovina u imos.u od 500,00 EUR (petstotin.aeura) ce biti 
uplecena u roku od dve godine od dana dooOSCoja ove odluke. 
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4.2 Osnivac i jedini Nan Ljiljana Zarubica iz Beograda, ulica Zimonjiceva jmbg 
 npisuje kao svoj ulog lenos od 1000,00 EUR (hiljadueura), od 

koj ih je 500,00 FUR (pdstotinarurn) uplaCt'no i upisanu a druga polovina u iznosu od 
500,00 [:UR (petstctlnaeura] Ce biti uplaCCila u rok:u od dve godine od dana 
donosenja ovc od)ukc. 

V UDELT U 1/UOIIJA'l DRUJTII A 
Clan 5. 

5.1. Na osnovu , icine uloga unetog u drustvo rnvrduje se da Clan druMva GRAClI A. 

�·ov A DOO ima 100"/u osnovnog kapitala drustva. 

VITRAJANJE DRU$TVA 
Clan 6. 

6. I. Drustvo je osnovano na neodredeno vreme. 

VIJ UPRAVLJANJE DRUS'TV0/.11 D0.1VOSENJE ODLUKA 
Clan 1. 

7.1. Funkciju upravljtmja drusrvom i don,1�c:njt: odluka vr!i jedini flan i vlesnlk 100% 
osrtovnog kapitala dru;tva GRACIJA :-,./OVA l.>00. 

VIII ZASTUPAN/£ DRUJTVA 
Clan 8. 

8.1 Svakodrevro rukov1kknje JX1Slo\•1mjcm dru{l\'a u pravnom premetu ..a rrecim 
licima, prenosi St: i povetava direktoru drustve. Direktor drustva rukovodi 
poslovanjem drustve u skladu sa uputstvima i narcdbama jedmog tlana i imaocu 
100% osnovnog kapitala dru�tv:\. 
8.2. U s\OCaju sprelenosti direktora da v�i svoie ovl.clteuja, sve funkcije direktora za 
vreme rrajartJa spreceeosn, preuzima lice kojc imenuje Jedmi tlan dmstva. 
8.3. A life uslcvc za imenovanje direktora drufu11 odreduje 7.ukon i Statut. 
8.4. Direktor drustva predstavlja i zasiupa drutrvc bez ograni�nja. 

IX ODGOVORl\'OST DRVSTVA 
Clan 9. 

9.1. La obaveze nestale u pravnom prcmetu, dmstvo odgovara Citavom svojom 
imovmom. ukljuCujuCi i udco tlana drusrva. 
9.2. Drostvo ne odgnvara za obavezc tlana drustva, niti tlan drusrva odgovara za 
obaveze drustva, osim u delu odgovomosti koja se odnosi na visinu njegovog uloga. 
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X POSLOVNA GODIN.-1, GODtS;VJI OBRAC'l.i,'V. BJUNS, I RASPODELA 
DOBfTf 

Clan I 0. 
10.1. Poslovna godiua odgovara kalcndarskoj godini. 
10.2. Godi§nji obratun se samnjava u skladu sa domaCim propisima i u skladu sa 
odredbama ove Odluke. 

10.3. Od .::i\te dobin izdvaja se godi§nje najmanje 5% u obavezni rezervni fond, sve 
dok njegova visma ne dostigne 1/10 osnovnog kapitala urusrva 
10 4. Raspcdela dobiti vr!i se prema poccnrualnom ut<.-Uu Clanova u osnovnom 
kapitalu drugtva. 

,YI POKRICE GUB!TAKA 
Chm 1 1 .  

l  l  .  \  Clan dru�tv11 udllJCujl:! na osoovu godi�jeg obratuna o pckricu gubnaka, 
uklJuCujuCi ovde i dono�nje odluke o budl!Cem postojanju drustva. 

XII PRENOS UDELA 

C1:in 12. 
12 . 1 .  t'.lan dru�v11 im11 prave da svoj udeo u celini iii delimiCno prenese na treca lica. 
12.2. Sm/"Cu tla.na dru5t\'3 njegov udeo se preml'li na njegoYe nadc<lnike. 

XI/I PRESTANAK DRUSTVA 

Clan 13 
13.1 .  Os.m u �luCajevima predvidenirn Zakonom, drustvc prestaje da postoji i putem 
redovne likvideci]e. 

XIV ZASTtTA COVEKOVE SREDINE 
Clan 14. 

14.J. 2-Mt.ita eovekcve sredine se �rru�oJi �litum r:u.lnilc:11. na njihovim radnim 
rnestima i svakccrevrom brigom o eistoci dru.Stva i 11je,govog kruga, kao i za�titu 
razhcinh vrsta erezcme. 
14.2. Drustvo je oOO .... ezno da \<Od1 brigu o osnovnim princtpima l.li§l!tc covekove 
sredine. 
14 3 vrsilac duinosti. direktor drunve ic obavczan da donesc Pravi!nik o zastirl 
covekcve. u skladu sa zakonskim propisim11. 

XV{VVA.'VJE. TAINE 

C1a11 1 s. 
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15 I. Clan drusrva, direktor i zaposlcni obavezni su na preuzrmanje odgovarajucrh 
mera tuvanja poverljivih mfomtocija i dokumerua, kako bi sprecili da treca lica 
,tek11LL o njima saznanje. 
15.2. Cuvanje tajne se odnosi. pre svega, na nematerijalna prava (know-how} kao i na 
ostula ncmatcrijajna prava ukljucijuf.:i ovde i licence i dmga prava iz domena 
mtelektualne evorine. 

XVT FOAA/A I STVPA.f\'JE ODLUKE NA SNAGU 

C1au 16. 
16. l . Ova Odluka �alinjena je u pismenoj fonni u retiri istovena primerk.a, od k.ojih 
jedan primerak. sluti za potrebe sudske ovcre. drugi za pouebe upisa osuivanja 
drustva u nadleZm reglstar i prcostala dva primcrka ostaju u evidenciji drustva. 
16.2. Odluka stupa na snagu na clan sudske overe. 

U Ueogrndu, 31.10.2012. godine 

GRACIJA NOVA 000 

- '<....� < c..C. 
KT R LJILJANA ZARUBTCA 

- 
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GRAC'JJA. KOVA DOO 
KRAUA PLTRA 75 
Pill 107156094 
MB 207648"64 

LJi!JaJJa Zarn.hie.a kao dircktor, o,,nivac 1 jedim Clan pn;r,:dnog drui!tva GRACTJA NOVA DOO 
n.;. osnovu Clanova 142, 146 1 502 Zakona o privrcdnim drustvima ( ,,Sl.glasnikRS", br.3612011 i 
99/2011) donosirn odluku da se izvrsi slede,,,,.;. 

IZMENA OSNIVA<'.':KOG AKIA 

Na osnovu llS>OJ�nog ugovora o pripajanJII pnvrednog dru�lva .MARTIN&FAITH \XX), kao 
drustva prenosioca 1 privrednog drustva GRACTJA "\l'OVA DOO. kao drustva sticaoca, mei.11,tju 
se clanovi 4, 5 osntveckog akta 1'01i glase. 

Clan 4 
4 I OsruvaC I Jedini Clan drusrva GRACIJ>\ NOVA DOO, upisuje kao svoj oMllvOCki ulog imo� 

od 1000,00 EUR (hiljadueura). od kojih je 500,00 EUR (petstotinaeura) uplaceno i upisano a 
druga polovina u iznosu od 500 00 bUR (petstotmae1.1rn) <.\e biti uplncena u roku od dvc godine 
od dana donoscma ove cdluke 
4 2 se bri� 

Clan a; 5 l Na osnovu visiuc uloga unetog u druStvo utvrdujc sc da clm1 dTUStva GRACIJA NOVA 
000 rma 100o1. o,n,wnog kaphala drustva 

Beograd, 31 JO 2012 a 

/?' "' r: '0�t GRACIJA�OVADOO 
I
i GR i\ C Ll ;,. :i p _ .,..,,._, 
< NUVA - � 

��RFKTOR I JILJANA ZARUB[CA 
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Регистар привредних субјеката 5000067531481

БД 161348/2012 
Дана, 27.12.2012. године 
Београд 

Регистратор  Регистра  привредних  субјеката који  води  Агенција  за  привредне  регистре,  на
основу члана 15. став  1.  Закона о поступку регистрације  у Агенцији за  привредне регистре
(„Службени гласник РС“, бр. 99/2011), одлучујући о регистрационој пријави промене података
код GRACIJA NOVA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (STARI
GRAD), матични број: 20764864, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Андрија Бугарски 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

GRACIJA NOVA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD
(STARI GRAD) 

Регистарски/матични број: 20764864 

и то следећих промена: 

Промена датума оснивачког акта: 
Уписује се: 

31.10.2012. године 

Промена улога чланова: 
 Име и презиме: Љиљана Зарубица 

ЈМБГ: 
Уписује се: 
Новчани улог 

Уписан: 500,00 EUR 
Уплаћен: 24.615,50 RSD, на дан 29.10.2012 

Промена основног капитала: 
Уписује се: 
Новчани капитал 

Уписан: 500,00 EUR 
Уплаћен: 24.615,50 RSD, на дан 29.10.2012 
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Промена забележби: 
Уписује се: 

Уписује  се  у  Регистар  привредних  субјеката  статусна  промена  припајањa  привредног
друштва  GRACIJA  NOVA  DRUŠTVO  SA  OGRANIČENOM  ODGOVORNOŠĆU
BEOGRAD (STARI GRAD) матични број 20764864 као друштва стицаоца и привредног
друштва  MARTIN  &  FAITH  DRUŠTVO  SA  OGRANIČENOM  ODGOVORNOŠĆU
BEOGRAD  (NOVI  BEOGRAD)  матични  број  20606398  као  друштва  које  престаје
припајањем. 

Регистрација документа: 
Уписује се: 

 Измене оснивачког акта од 31.10.2012 године. 
 Оснивачки акт - Пречишћен текст од 31.10.2012 године. 

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  24.12.2012.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 161348/2012 и уз пријаву је доставио документацију наведену
у потврди о примљеној регистрационој пријави. 

Проверавајући  испуњеност  услова  за  регистрацију  промене  података, прописаних
одредбом  члана  14.  Закона  о  поступку  регистрације  у  Агенцији  за  привредне  регистре,
Регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у диспозитиву
решења, у складу са одредбом члана 16. Закона. 

Висина накнаде  за вођење поступка  регистрације  утврђена је  Одлуком о накнадама  за
послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник
РС“, бр. 5/2012). 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог решења може се изјавити жалба 
министру надлежном за положај привредних 
друштава и других облика пословања, у року 
од 30 дана од дана објављивања на интернет 
страни Агенције за привредне регистре, а 
преко Агенције. 

РЕГИСТРАТОР 
__________________ 

Миладин Маглов 
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Регистар привредних субјеката 5000082660166

БД 7996/2014 

Дана, 03.02.2014. 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 GRACIJA NOVA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (STARI
GRAD), матични број: 20764864, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Љиљана Зарубица 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

GRACIJA NOVA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
 BEOGRAD (STARI GRAD) 

Регистарски/матични број: 20764864 

и то следећих промена: 

Промена пословног имена: 
Брише се: 

GRACIJA NOVA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 
BEOGRAD (STARI GRAD) 

Уписује се: 
GRACIJA NOVA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 
BEOGRAD - ČUKARICA 

Промена седишта привредног друштва: 
Брише се: 

Адреса: Краља Петра 75 , Београд-Стари Град , Србија 
Уписује се: 

Адреса: Зимоњићева 36 , Чукарица , Београд-Чукарица , 11030 , Србија 
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О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  30.01.2014.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 7996/2014 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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