
... 

OVERENIPREVODSAENGLESKOG 

NA SRPSKI JEZIK 

SPECIJALNO PUNOMOCJE 

Ja, dole potpisani MEHMET CAGRI UGUR, turske nacionalnosti, nosilac pasosa br. 
 u svojstvu partnera i generalnog direktora firme JKND DC COMMERCIAL 

BROKERS (LLC), Licenca br. 732534, 

ovim naimenujem i postavljam g. SASU MILOVANOVICA, drzavljanina Srbije, br. pasosa 
 za svog zastupnika, da u moje ime obavlja ili izvrsava sve ili bilo koju od sledecih 

radnji ili postupaka: da upravlja, nadzire, potpisuje, overava sva dokumenta, da vodi i upravlja 
radom gore navedene firme, i zastupnik ima pravo potpisivanja pred svim zvanicnim i 
nezvanicnim organima, organima lokalne uprave ukljucujuci opstine, Privrednu komoru, 
Industrijsku komoru, Privredni registar, Ministarstvo za rad i imigraciju, Ministarstvo Privrede, 
Ministarstvo saobracaja, luke, carinske organe, sudove razlicitih instanci, Javna tuzilastva, javne 
notare, Odeljenje za registraciju imovine, razne vrste finansijskih kompanija, Etisalat itd., sve 
administrativne i polu-adrninistrativne sluzbe, ustanove, kompanije i drzavne organe bez 
organicenja, i takode je ovlascen da obavlja sve formalnosti i potpisuje sva dokumenta u vezi sa 
gore pomenutom Licencom. Pored toga, on ima pravo da koristi usluge banaka i finansijskih 
organizacija, da otvori racun u bilo kojoj banci koju smatra pogodnom, i ima pravo da ulozi i 
podigne bilo koji iznos i da potpisuje cekove i ugovore o sredstvima kreditiranja za racun gore 
pomenute firme. Uopste uzev, da obavlja sve druge neophodne zakonske radnje i da kontaktira 
sve drzavne sluzbe, opstinske i lokalne organe vlasti, i sluzbenike u vezi sa svim predmetima 
ovog punomocja. Onje ovlascen da prodaje, prenosi, uzirna u zakup, daje pod hipoteku, 
osigurava, usavrsava, popravlja ili obavlja bilo koju drugu radnju u vezi sa mojom gore 
pomenutom imovinom i akcijama (u trenutnom vlasnistvu iii kasnije stecenim). Ovim 
potvrdujem da sam saglasan dace se sve radnje, postupci i stvari koje izvrsi moj gore pomenuti 
zastupnik smatrati kao radnje, ·postupci i stvari koje samja zakonski izvrsio i obavezujem se da 
cu ratifikovati i potvrditi sve i bilo sta sto moj pomenuti zastupnik bude zakonski uradio ili 
prouzrokovao da bude uradeno za mene na osnovu ovog punomocja. Ovo Punornocje ce vaziti u 
Ujedinjenim Arapskim Emiratima i u celom svetu. 

POTPIS DAVAOCAPUNOMOCJA: 
(potpis necitak) 

(Pecat): SUDOVI DUBAlA 
7. MAJ 2 0 1 5  
Javni notar 

(Ovalni pecat): 
NASR NASR ALI 

_J]JJlllJl 
Sudski tumac 

AL MAAREF LEGAL TRANSLATION 
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(tekst na arapskom) 

SUDOVI DUBAIA 

www.dc.gov.ae 

(Pecat): SUDOVI DUBAIA 
7. MAJ 2015  
Javni notar 

- Kraj prevoda !· 

Ja, dole potpisani, stalni sudski tu mac za engleski jezik, propi 
je dokument koj i rn i je dat na engleskorn jeziku tacrro preved 
potpis i pecat, u Beogradu, Srbija, dana 1 1 .05 .20 15 .  

lmenovana za stalnog sudskog tumaca za engleski jezik 
Resenjern br. 740-06-580/2005-03 od 26. decembra 2005 
Ministarstva pravde Republike Srbije. 

van, ovim potvrdjujem da 
a na isti stavljam svoj www.K

RIK
.rs



Ha ocaosy -inaaa 12 .  1,1  4IlaHa 200. 3aKOHa o np1,1epeAHlilM APYWTBlilMa ("Cn. macHlilK PC", 6p. 36/11 ,  
99/11 ,  83/2014-Ap.aaKOH Lt1 5/2015), 4IlaH APYWTBa y ¢YHKL.4HjH cxynurraae APYWTBa ca orpaHH4eHoM 
onroecpaouihy JKND DC, A.0.0. ,  EeorpaA AaHa 23.07.2015.rOAlilHe, AOHeo je: 

OAJlYKY O �3MEHAMA � .QOnYHAMA 
OAJlYKE O OCHMBAlbY APYWTBA C orPAHM4EHOM OAfOBOPHOWnY 

4naH 1 .  

0BOM 0AI1YKOM MEt-bA CE 11.1naH 15.  OAJ1yKe O OCHlilBatt>y APYWTBa ca orpaHH4eHOM onrosopaouihy 
JKND DC, A.0.0. ,  6eorpc3A, Oe.6p.17802/2015 OA 08.06.2015.roA"1He, TaKO Aa caaa rnaca: 

,,npe.QCeAHHKa Lil 4IlaHOBe HaA30pHor OA60pa 61,1pa csynurrasa. 

HaA30pHlil OA60p lilMa rpa -maaa, OA Koj1,1x je je.QaH npeAceAHlilK. 

4IlaH HaA30pHor OA60pa He MO>Ke 6MTl,1 naue: 

• Koje je aanocneao y APYWTBY, 
• KOje je AMpeKTop WU1 4IlaH HaA30pHor OA60pa y BMWe OA ABa APYWTaBa, 
• xoje je ocyf)eHO aa KPMBH4HO AeflO nporas npaspeae, TOKOM nepaoaa OA ner rOAHHa pa4yHajyli1,1 OA 
AaHa npaeaocaaso-ocra rtpecyae. c rnM Aa ce y Taj nepaoa He ypaxyaaaa speMe npoeeaeao Ha 
lil3Ap>Kasatt>y Ka3He aarsopa, 
• KOMe je 1,13pe4eHa Mepa 6ea6eAHOCTM aatipase o6aefbatt>a AenaTHOCTlil Koja npeacraarsa nperexsy 
AeflaTHOCT APYWTBa, aa speMe AOK rpaie Ta 3a6paHa. 

4naHos1,1 HaA30pHor OA6opa He Mory 61,1T1,1 Al.1peKTop1,1 APYWTBa Hliln1 npoxypacra APYWTea. 

MMEHYJY CE aa -maaose HaA30pHor OA6opa: 

- rocnOAlilH BRIAN G DENNARD, 6poj nacowa  H3A8T y CAQ 

- rocnOAlilH KIM J YOUNG, 6poj nacowa  1r13AaT y Peny6n1,141,1 Kopeja 

"1MEHY JE CE aa npeACeAHlilKa HaA30pHor OA6opa: 

- Focnonaa Anexcaaaap JOKCHMOBlilli, JMEr:  

4naH 2. 

Y ceeMy ocranou OAPe.Q6e OA11yKe o ocHlilBatt>y APYWTBa ca orpaH1r14eHoM oarosopaouihy JKND DC, 
A.o.o. ,  Beorpaa, Os .6p .17802/2015 OA 08.06.2015.roAlilHe, ocrajy HenpoMett>eHe. 

Osa OAJ1yKa cryna Ha csary AaHOM AOHOWetba. 

lll\1\11111 
���.,.���i;.,,,,. 

JIIIICCI IIEIClll .... lQ;_J�����::.....::�������{C 
Ucne lo:732534, o..HI.A.E KND DC Commercial Brokers, 

---------..J nyHOMOOHI1K Caura MIDioBaHOBRn 

J11Ef:
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JKND DC doo Beograd 

Knez Mihajlova 8-10 

Beograd 
1 1 1 1 1 1 1  

0  000236 250439 

JKND DC d.o.o. 

Br. 2$0501 I 1{, 
0 1 .  01. 20� 

8  e O  Q  A  A  D  OOd. 

Ostavka Predsednika Nadzornog odbora drustva Aleksandra Joksimovlca 

Postovani, 

Molim Vas da zakljucno sa 01.01.2016. uvante moju ostavku na poziciju Predsednika nadzornog 

odbora u drustvu JKND DC doo. 

Dostaviti 

Skupstini drustva i/ili zastupniku skupstine drustva JKND DC doo 

Direktoru 

Apr-u 

Dana 01.01.2016. 

Aleksandar Joksimovic 

( JMBG: ) 

'r': 
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PErlr1CTPA�1,10HA nPIIIJABA nPOMEHE nOAATAKA 1,1 PErlr1CTPMt�Jr� � ·:,·;·r '.;J::�� 
AOKYMEHATA CY6JEKATA Ym1CAHMX y .. perncTAP nPMBPEAHMX CY6JE�:-fr 

�\.l-� 

npi.tjaey nOAHOCMM HenocpeAHO y AreH4Mji.t 
"' 3aXTeBaM Aa MM ce M3Aa norepna o noAHeToj np111jae1,1: (Z) 

npi.tjaea ce nOAHOCM 36or OA6a4111sa,w npeTXOAHe npMjase 6poj: 

Ha3Ma/ I JKND DC d.o.o. Beograd-Stari Grad 
nccnceao 

MMe: 

Ma�4HH [ 21126004 6poJ: . 

.QOCTABJbAtbE m1CMEHOr OTnPABKA O.QllYKE PErMCTPATOPA 

EneKTpOHCKOM 
noWTOM: 

noWToM Ha anpecy o Ilourroes Ha aapecy ([j) 
sa np1.1jeM nourre: ce.QHWTa: 
Ilourroa Ha aapecy 

� l11.14HO y ceAHWTY 0 no,qH00104a y AnP y 6eorpaAy: 
Peny6n1.14H Cp6HjH: 

3axresaM Aa Mlll ce AOCTas111 m1cMeH111 ornpaaax OAnyKe Peracrparopa Ha j4!AaH OA cnenehax Ha4"1Ha: 

11H4HO yQJ 
AnP: 

nOAAUM O no.QHO(l,101,(Y nPMJABE 

[ Sasa 

JM6r: 

[ Mllovanovic 
6poj nacowa H I 
AP>Kasa H3,Qasatt>a t------------------1 

(sa crpaaua): ...... --------------- 
*yHocoM JM6f/6poja nacowa nOOHocuoi.zy ce OMOlyf;aeo npempaea cmamyca 

npujaee no nOOHOCUO(O' HQ unmepeem cmpanu AnP. 

A.qpeca no.qHoc1r1014a (y Peny6m1�t.1 Cp6"1ji.1): 

OnwTHHa: ( Zvezdara 
Mecro: [ Beograd 

(Cnpar � 6poj 
craaa: 

[  1  I  1 I  O I  O I O  )[_B_eo g_rad __ ---) 

)  6poj H cnoso: 

6poj 1,1 Ha3HB 

nowre: 
[ Brace Srnic Ym11.,ta: 

Tenecf,oH: [ E-nowra: [

Ilomnucueateeu peeucmpauuoue npujaee nobnocunau zapaumy]« 

3a mauuocm ynemux nooamasa cxooHo oopeo6u wiana 45. 3aKoHa o 

nocmynf<Y pezucmpauuje y AzeH4uju Ja npuepeoHe peeucmpe. 
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cm1CAK AOAATAKA 

Cnr,,caK AOAaTaKa: 

O AOAATAK 01 - Ilocnoeao ll1Me 

O AOAATAK 02 - npeBOAVI nocnosuor 111MeHa 111/111n111 cxpaheaor nocnosaor 1<1MeHa 

O AOAATAK 03 - CeA"1WTe VI aapeca sa np111jeM nourre 

O AOAATAK 04 - llpereso-a nenaraocr 

O AOAATAK 05 -Bpewe rpajarsa APYWTBa 

O AOAATAK 06 - Bpojesa pa-ryua 

O AOAATAK 07 - 3aKOHCKIII 3aoynH1114111 

O AOAATAK 08 - Ocrana 3acrynH1114111 

O AOAATAK 09 -All1peKrop111/oA6op111 aK41-10HapCKor APYWTBa 

(Z) AOAATAK 10  -  HaA30pH111 onoop 

O AOAATAK 1 1  -  YnpaBHL-1 o,Q6op 

O AOAATAK 12  -  Ilpoxypa 

O AOAATAK 13  -  lf11aHos1,1/yAen111 

O AOAATAK 14-Jll-14Hll1 no.Qa4H peracrpoeasax naua 

O AOAATAK 15  -  nosenatt>e Kan111ra11a 

O AOAATAK 16  -  (Matt>ett>e xanarana 

O AOAATAK 1 7  -111croapeMeHo noaeha-se III cMatt>ett>e xarurrana 

O AOAATAK 18-Yn111c/6p111catt>e orpasxa 

O AOAATAK 1 9  -  npoMeHa noaaraxa o peracrposauoa orpasxy 

O AOAATAK 20 - npoMeHa npaeue q>opMe 

O AOAATAK 21  - Crarycaa npoveaa 

O AOAATAK 22 - Iloxperaree nocrynxa n111KBl-iAa41,1je 

O AOAATAK 23 - 06ycrasa nocrynxa nll1KBV1Aa4ll1je 

0 ,llOAATAK 24 - Iloxpera-se nocrynxa npll1HYAHe 11111KBll1Aa4111je 

O AOAATAK 25 - Orsapa-ee cre-rajaor nocrynxa 

O AOAATAK 26 - 06ycraaa crexalaor nocrynxa 

O AOAATAK 27 - Ornac o yrosopy o KOHTpo1w1 1,1 ynpasrsa-sy 

O AOAATAK 28 - 06jasa AOKyMeHTa 

O AOAATAK 29 - 06jasa ll1 peracrpaunja AOKyMeHra 

O AOAATAK 30 - 3a6ene>+<6e 

O AOAATAK 31  -  OrpaHll14ett>a oanaurhe-sa aa sacrynasse 

0 ,llO,llATAK 32 - Enexrpoacxa nourra/narepser aapeca/koarasr n0Aa4111 

O AOAATAK 33 - Spera saapyre 

www.K
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AOAATAK 10  

HAA30PHlt1 OA60P 

10  

II Ill II IIIHIIIIIIIIIIIII  
,4 0 0 0 0 0 0  0 0 0 2 1 1  >  

Ynr,,,cyje ce: 0 6p1,1we ce: IIBJ) 

npeACeAHMK HaA30pHor OA6opa: 0 

[ AJlEKCAHAAP 

JM6r: 

\fnaH HaA30pHor OA6opa: D) 

[ JOKG1MOBv11i 
6poj nacowa 1,1 I 
APH<asa M3Aaeatba 1---------------- 

(sa crpaaua): '-· --------------� 

111Me: npe3HMe: 

Yn111cyje ce: 0 Bpauie ce: 0 

\fnaH ftaAJOpHor OA6opa: OJ 

111Me: [ I npe3HMe: 

JM6r: [ I I I I I I I I I I I I I I ] 6poj nacowa • I 
Ap,t<aBa MlAaeaH>a 
(sa crpaaua): 

Ynr,,,cyje ce: 0 6p1,1wece: 0 

YnaH HaA3opHor OA6opa: 0 

111Me: I ) npe3HMe: 

JM6r: [ I I I I I I I I I I I I I I )  6poj nacowa • I 
AP>Ka•a ••A•••.,,. 
Isa crpasua): 

Ynr,,,cyje ce: 0 Bpauie ce: 0 

"lnaH HaA30pHor OA6opa: 0 

111Me: [ ] npe3111Me: 

JM6r: [ I I I I I I I I I I I I I I ) 6poj nacowa • I 
AP>t<aBa •'A"••"'• 
(sa crpasua): 

npMno>KeHa AOt<yMetm11411ja: 

O OAJ1yKa O HMeHOBatby/pa3pewetby 41laHOBa OA6opa 

O OAflyKa O HMeHosatby/pa3peWetby npeACeAHHKa OA6opa 

C8J ,lJ.OKa3 o ynnara HaKHaAe 

0 Apyro: OCTABKA nPEACEAHVlKA HAA30PHOr OA60PA 
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Регистар привредних субјеката 5000101947933

БД 65804/2015 
Дана 31.07.2015. 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  јединственој  регистрационој
пријави  оснивања  правних  лица  и  других  субјеката  и  регистрације  у  јединствени  регистар
пореских обвезника, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Саша Миловановић 

ЈМБГ:

доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

ОДБАЦУЈЕ СЕ регистрациона пријава оснивања: 

JKND DC d.o.o. Beograd-Stari Grad

јер  је  утврђено да  нису испуњени услови из  члана 14.  став  1.  тачка   6. 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  27.07.2015.  године,  јединствену
регистрациону пријаву оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени
регистар  пореских  обвезника,  број  БД  65804/2015  и  уз  пријаву  је  доставио  документацију
наведену у потврди о примљеној регистрационој пријави. 

Проверавајући испуњеност услова за регистрацију оснивања привредног друштва 
Регистратор је, сходно одредби члана 14. став 1. тачка 6.  Закона о поступку регистрације у 
Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 99/2011), утврдио да иста не 
испуњава предвиђене услове:

 Одредбом члана 12. став 2. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", 
бр. 36/2011, 99/2011) прописано је да Одлуку о изменама оснивачког акта потписују чланови 
друштва који су за њу гласали, а да се та одлука оверава у складу са законом којим се уређује 
овера потписа.

Одредбом члана 12. Став 5. и 6. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС 
бр. 36/11, 99/11), прописано је да је законски заступник друштва  у обавези да након сваке 
измене оснивачког акта, односно статута сачини и потпише пречишћени текст тих докумената 
као и то да се измене оснивачког акта и статута, као и пречишћени текстови тих докумената 
након сваке такве измене, региструју се у складу са законом о регистрацији.

Страна 1 од 2
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Увидом у достављену документацију, утврђено је да потпис пуномоћника Саше 
Миловановића  на одлуци о измени оснивачког акта није оверен од стране органа 
надлежног за оверу поптиса. Такође, утврђено је да након доношења одлуке о измени 
оснивачког акта ,  није приложен и пречишћени текст оснивачког акта.

      С обзиром на наведено, а у складу са одредбом члана 17. став 2. Закона о поступку 
регистрације у Агенцији за привредне регистре, Регистратор је одлучио 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 нову јединствену регистрациону пријаву оснивања (ЈРППС) са свим 
потребним подацима који се региструју, и позове се на пријаву БД 65804/2015

- достави измене оснивачког акта потписане од стране законског заступника члана 
(оснивача), оверене од стране органа надлежног за оверу потписа  и са
 пречишћеним текстом оснивачког акта, 

- плати половину од износа прописане накнаде за регистрацију која је предмет 
пријаве (2.950,00 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. 109/2013, 138/2014,45/2015).

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 5000102241924

БД 68204/2015 

Дана, 05.08.2015. 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  јединственој  регистрационој
пријави  оснивања  правних  лица  и  других  субјеката  и  регистрације  у  јединствени  регистар
пореских обвезника, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Саша Миловановић 
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: 

JKND DC d.o.o. Beograd-Stari Grad 

са следећим подацима: 

Пословно име: JKND DC d.o.o. Beograd-Stari Grad 

Скраћено пословно име: JKND DC d.o.o. Beograd 

Регистарски број/Матични број: 21126004 

ПИБ (додељен од Пореске управе РС): 109098309 

Правна форма: друштво са ограниченом одговорношћу 

Седиште: Београд , Змај-јовина 8-10, Београд-Стари Град, 11000 , Србија 

Претежна делатност: 4110 - Разрада грађевинских пројеката 

Време трајања: неограничено 

Основни капитал: 
Новчани капитал 
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Уписан: 44.400.000,00 RSD 
Уплаћен: 222.000,00 RSD 

Подаци о члановима: 
 Пословно име: JKND DC COMMERCIAL BROKERS L.L.C. 

Регистарски / Матични број: 732534 
Подаци о улогу члана 
Новчани улог 

Уписан: 44.400.000,00 RSD 
Уплаћен: 222.000,00 RSD 

Удео: 100% 

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

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

Надзорни одбор: 
Председник надзорног одбора: 
 Име и презиме: Александар Јоксимовић 

ЈМБГ: 

Чланови надзорног одбора: 
 Име и презиме: Brian g Dennard 

Број пасоша и земља издавања:  SAD 

 Име и презиме: Kim j Young 
Број пасоша и земља издавања: SAD 

Датум оснивачког акта: 01.08.2015 године 

Регистрација документа: 
Уписује се: 

 Оснивачки акт од 01.08.2015 године. 

 Оснивачки акт од 01.08.2015 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  јединственe  регистрационe  пријавe  оснивања
правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника број
БД 68204/2015, дана 04.08.2015. године, подносилац је задржао право приоритета одлучивања о
тој пријави, засновано подношењем пријаве која је решењем Регистратора БД 65804/2015 од
27.07.2015. године одбачена, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка
6), 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
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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. 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 

ОБАВЕШТЕЊЕ: 

У прилогу овог решења налази се потврда о додели пореског идентификационог броја (ПИБ), а
ако се у прилогу ова потврда не налази у обавези сте да се обратите Пореској  управи ради
доделе ПИБ-а. Обавештавамо вас да сте у обавези да поднесете јединствену пријаву на обавезно
социјално осигурање, ОДМАХ по пријему овог обавештења, на једном од шалтера било које
организационе јединице организације за обавезно социјално осигурање (Републички фонд за
пензијско и инвалидско осигурање,  Републички завод за здравствено осигурање, Национална
служба  за  запошљавање)  или  преко  портала  Централног  регистра  обавезног  социјалног
осигурања (http://www.croso.rs/).
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Регистар привредних субјеката 5000102300133

Бр.БД 68727/2015 
Веза: БД 68204/2015 
Дана, 05.08.2015. године 
Београд 

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

доноси 

З А К Љ У Ч А К 

Исправља  се  грешка  нaчињена  приликом  доношења  решења  број БД  68204/2015 од
05.08.2015. године, тако да уместо: 

Чланова надзорног одбора: 
 Име и презиме: Kim j Young 

Број пасоша и земља издавања: SAD 

треба да стоји: 
 Име и презиме: Kim J Young 

Број пасоша и земља издавања: Koreja 

О б р а з л о ж е њ е 

Проверавајући правилност уноса података у Регистар привредних субјеката код: 

JKND DC d.o.o. Beograd-Stari Grad 

Регистарски/матични број: 21126004, 

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 68204/2015 од 05.08.2015. године, као и у Регистру привредних субјеката. 

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

РЕГИСТРАТОР 
__________________ 

Миладин Маглов 
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JKNO DC doo Beograd 

Knez Mihajlova 8-10 

Beograd 

.J KND DC d.o.o. 

e,. 2soso,1 t1G 
01. 01 20.ik. 

e e e e .. A o  QOd. 

Ostavka Predsednika Nadzornog odbora drustva Aleksandra Joksimovlca 

Postovani, 

Molim Vas da zakljucno sa 01.01.2016. uvaiite moju ostavku na poziciju Predsednlka nadzornog 
odbora u drustvu JKND DC doc. 

Oostaviti 

Skupstini drustva 1/111 zastupnlku skupstine drustva JKND DC doo 
Olrektoru 
Apr-u 

Dana 01.01.2016. 

Aleksandar Joksimovlc 

( JMBG: ) 

"r": 
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Регистар привредних субјеката 5000112945294

БД 42669/2016 
Дана 30.05.2016. 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 JKND DC d.o.o. Beograd-Stari Grad , матични/регистарски број 21126004 коју је
поднео/ла: 

Име и презиме: Саша Миловановић 

доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

ОДБАЦУЈЕ СЕ регистрациона пријава промене података код: 

JKND DC d.o.o. Beograd-Stari Grad 

Регистарски/матични број: 21126004 

која се односи на регистрацију промене/а: Надзорни одбор. 
јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка 10) Закона о поступку

регистрације у Агенцији за привредне регистре. 

Образложење 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  25.05.2016.  године,  регистрациону
пријаву промене података број БД 42669/2016 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: 

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. 

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
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регистре  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 председника надзорног одбора
поднета на дан 01.01.2016. године, а да је регистрациона пријава поднета 25.05.2016 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 (Сл. гласник РС", бр.
119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015 и 32/2016). 

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, 
- 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
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. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015 и 32/2016).

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 5000113610702

БД 47369/2016 

Дана, 14.06.2016. године 
Београд 

Регистратор  Регистра  привредних  субјеката који  води  Агенција  за  привредне  регистре,  на
основу члана 15. став  1.  Закона о поступку регистрације  у Агенцији за  привредне регистре
(„Службени гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014), одлучујући о регистрационој пријави промене
података код JKND DC d.o.o. Beograd-Stari Grad, матични број: 21126004, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Саша Миловановић 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

JKND DC d.o.o. Beograd-Stari Grad 

Регистарски/матични број: 21126004 

и то следећих промена: 

Промена надзорног одбора: 
Председник надзорног одбора: 
Брише се: 

Име и презиме: Александар Јоксимовић 
ЈМБГ: 

Чланови надзорног одбора: 
Брише се: 

 Име и презиме: Александар Јоксимовић 
ЈМБГ: 

Регистрација документа: 
Уписује се: 

 Оставка од 01.01.2016 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 47369/2016, дана
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09.06.2016.  године,  подносилац  је  задржао  право  приоритета  одлучивања  о  тој  пријави,
засновано  подношењем  пријаве  која  је  решењем  регистратора  БД 42669/2016  од  30.05.2016
одбачена, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка 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, 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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