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Na osnovu ¢1ana 139.-244. Zakona o privrednim dru�tvima (.SI. glasnik Rs·, br. 
36/2011 i 99/11) osnivae - flan privrednog dru§tva LIFE CODE d.o.o. Beograd, 
Stanistava Sartevic iz Beograda, ut. Srpskih udamih brigada br.  JMBG 

l.k. br. PU za grad Beograd, dana 13.02.2012. godine 
donosi slede¢u 

ODLUKU O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUSTVA 
SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU 

I PREDMET ODLUKE 
Clan 1. 

Ovim Odlukom se ureduje: 
• Poslovno ime i sedi!te Drustva; 

• Prete!na delatnost Drustva: 
• Vrednost osnovnog kapitala Oru!tva odnosno vrednost uloga osnvaea: 

• Na¢in i vreme uplate nov�nog uloga odnosno uno�nje nenov�nog uloga; 
Ukupan iznos troskova osnivanja Drustva: 

• Vrsta i nadletnosti organa Drustva; 
• Zastupanje Drustva: 

• Natln promene pravne forme Druttva; 
• Trajanje i prestanak Drustva: 
• Ostala pitanja. 

It OBLIK, POSLOVNO !ME I SEDISTE DRUSTVA 

Clan 2. 

Drustvo ima pravnu formu druttva sa ogranirenom odgovorno!Cu. 

Ctan 3. 
Poslovno ime Dru!tva glasi: 
LIFE CODE d.o.o. Beograd. 

Skra6eno poslovno ime Drusfva glasi: 
LIFE CODE d.o.o. 

Ctan4. 

Seditte Drustva je na sledecoj adrest 
11090 Beograd - Rakovica, ut.Trstenjakova br.1A. 
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Clan 5. 
Dru§tvo mo.te promeniti poslovno ime i sedi§te odlukom Skup§tine. 

Clan 6. 

Drustvo ima svoj pecat. 
Peeet je okrugog oblika uobitajene velitine sledereg sadriaja: .LIFE CODE d.o.o. 
Beograd". 

Drustvo ima §tambilj pravougaonog oblika uobieaiene velitine sa sledeclm sadrfajem: 
.LIFE CODE d.o.o Beograd". 

Dru§tvo nije dutno da upotrebljava peeat u poslovnim pismima i drugim dokumentima 
Oru§tva, aka zakonom nije drugatije propisano. 

Ill DELATNOST DRUSlVA 

Clan 7. 

Prete.tna delatnost kojom 6e se Dru§tvo baviti je: 
31.01.-prolzvodnja name§taja za poslovne i prodajne prostore. 

Dru§tvo mofe obavljati i druge delatnosti ukoliko za to ispunjava uslove predvidene 
zakonom. 

Drustvo mo.te promeniti pretetnu delatnost odlukom Skup§tine 

IV OSNOVNI KAPITAL, ULOZI I UDELi 

Clan 8. 

lmovlnu Dru§tva fine pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novcana 
sredstva, hartije od vrednosti i druga imovinska prava. 

Clan 9. 

Ukupan upisani novtani deo osnovnog kapitala Druttva iznosi 100,00 dinara (slovima: 
stodinara). 

Ukupan uptaceni novtani deo osnovnog kapitala Drustva iznosi 100,00 dinara (slovima: 
stodinara). 

Clan 10. 

osnwae Drustva odnosno njegov jedini {:Ian je: 

Stanlslava SarteviC iz Beograda, ul. Srpskih udamih brigada br.  JMBG 
 l.k. br. PU za grad Beograd. 
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'1 Clan 11 .  

Osnlvatki ulog osnivaea Stanislave Sarrevil: iz Beograda, ul. Srpskih udarnih brigada 
br.  JMBG , l.k. br. PU za grad Beograd iznosi upisanih i 
upla¢enih 100,00 dinara (slovima: stodinara), 

§to eini 100% udela u ukupnom kapitalu Oru§tva. 

Ctan 12. 
Svojstvo tJana Oru§tva osnvae stiee danom registracije vlasni§tva nad udelom u skladu 
sa Zakonom o registraciji. 

Svojstvo clana Oru§tva osnivaeu prestaje danom registracije prestanka svojstva flana 
dru§tva u skladu sa zakonom o registraciji. 

V DEOBA UDELA, PRENOS UDELA. I PRENOS DELA UDELA 

Clan 13. 

Udeo tlana Oru§tva rnoze se podeliti po osnovu ugovora o prenosu dela udela, po 
osnovu nasledivanja i pravnog sledbeni§tva kao i u ostalim slutajevima predvidenfm 
Zakonom o privrednim drustvima, 

Ctan 14. 

Osnivat dru§tva moze slobodno prenositi na tre¢a lica svoj udeo u celini iii deo udela 
podeljen u skladu sa zakonom. ' 

Sticanjem jo§ jednog udela iii vi§e udela svi udeli se spajaju u jedan udeo. 

Clan 15. 

Prenos udela odnosno dela udela na tre¢a nca vrti se ugovorom u pismenoj formi pri 
remu potpisi ugovarata moraju biti overeni pred nadle!nim sudom. 

U s/utaju prenosa udela prava i obaveze iz tlanskog odnosa prelaze na lice koje 
pribavlja udeo. 

Clan 16. 

Clan dru§tva mote zalotiti udeo ili deo udela. 

Zalaganje udela viii se u skladu sa zakonom kojim se ureduje zaloga na pokretnim 
stvarima upisanim u registar. 
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VI PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI CLANA DRU$TVA I DRU$TVA 

Clan 17. 

Clan DruStva irna pravo i obavezu da urestvuje u upravljanju OruStvom na na¢in 
predviden ovom Odlukom. 

Clan Drustva ima pravo na isplatu dobiti u skladu sa zakonom. 

Clan 18. 

U pravnom prometu sa treCim licima DruStvo istupa u svoje irne i za svoj raeun. 

Za obaveze prema treCim llcima nastale u poslovanju OruStva, OruStvo odgovara 
celokupnom imovinom. 

VII ORGANI UPRAVLJANJA I ZASTUPANJA DRU$TVA 

Clan 19. 

Upravljanje DruStvom je organizovano kao jednodomno. 

Organi DruStva su SkupStina DruStva i direktor DruStva. Njihova ovlaStenja i delokrug 
rada utvrduju se Zakonom o privrednim druStvima i ovim osnivalkim aktom. 

Clan 20. 

Poslove koje po Zakonu o privrednim druStvima spadaju u delokrug SkupStine vrSi ¢Ian 
DruStva pesto se radi o jednotlanom druStvu. 

Skup§lina Drustva odlufuje o : 
1. lzmenama osnlva¢kog akta; 
2. Usvaja finansijske izveStaje i izveStaje revizora ako su finansijski izveStaji bili 

predmet revizije; 
3. lzboru i razreSenju direktora i utvnfrvanju njihove naknade odnosno naeela za 

utvrd'ivanje te nakande; 
4. vrat nadzor nad radom direktora i usvaja izveStaje direktora; 
5. Utvrdivanju poslovne politike DruStva; 
6. lmenovanju revizora DruStva i utvrdivanju naknade za njihov rad i drugih uslova 

njihovog ugovora sa DruStvom; 
7. Pokretanju postupka likvidacije kao i o podnoSenju predloga za pokretanje 

steta:jnog postupka od strane OruStva; 
8. lmenovanju likvidacionog upravnika i usvajanju likvidacionog bilansa i izvesteja 

likvidacionog upravnika; 
9. Povetanju i smanjenju osnovnog kapitala DruStva kao i o emisiji hartija od 

vrednosti; 
10. Raspodeli dobiti odnosno nafinu pokrica gubitaka ukljufujuCi i odredivanje dana 

sticanja prava na ucesce u dobiti i dana isplate ueesea u dobiti flanovima 
DruStva: 

www.K
RIK

.rs



' 
1 1 .  Davanju prokure; 
12.0dlutuje o pokretanju postupka i davanju punomOCja za zastupanje Drustva u 

sporu sa prokuristom kao i u sporu sa direktorom; 
13.Pokretanju postupka i davanju punomoCja za zastupanje DruStva u sporu protiv 

l:lana DruStva; 
14. Odlutivanju o obavezama l:lanova OruStva na dodatne uplate i vratanju tih 

uplata; 
15. Povlatenju i poniStenju udela tiana DruStva; 
16. Pokretanju spora za iskljutenje l:lana OruStva kao i iskljuOOnju ¢Jana OruStva iz 

razloga neplatanja odnosno neunoSenja upisanog uloga; 
17.0dobrava ugovor o pristupanju novog ¢1ana i daje saglasnost na prenos udela 

tretem lieu u slutsju iz l:lana 167. Zakona o privrednim druStvima; 
18. Oaje odobrenje na pravne poslove u kojma postoji lil:ni interes u sktadu sa 

odredbom ¢1ana 66. Zakona o privrednim druStvima; 
19.Statusnim promenama, promeni pravne forrne i prestanku DruStva: 
20. Sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju iii drugom raspolaganju imovinom 

velike vrednosti u smislu odredbe eiana 470. Zakona o privrednim druStvima; 
21. DonoSenju poslovnika o svom radu: 
22. VrSi druge poslove i odlul:uje o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom o 

privrednim druStvima. 

Clan 21 . 

DruStvo ima jednog direktora koga imenuje SkupStina OruStva. 
Oirektor se registruje u skladu sa Zakonom o registraciji. 

Clan 22. 

OruStvo zastupa direktor DruStva sa neogranil:enlm ovlaSOOnjima. 

Oirektor DruStva mote biti l:lan OruStva iii lice koje nije l:lan DruStva. 

la direktora DruStva imenuje se Stanislava Sarl:eviC iz Beograda, ul. Srpskih udarnih 
brigada br. JMBG  l.k. br. PU za grad Beograd. 

Clan 23. 

Direktor OruStva nadletan je za: 
1. Zastupanje OruStva i vo<1enje poslova OruStva u sktadu sa Zakonom i ovim 

osnival:kim aktom; 
2. Tal:nost finansijskih izveStaja DruStva; 
3. Obaveza izveStavanja SkupStine; 
4. Donotenje pravilnika koji su mu Zakonom stavljeni u nadletnost; 
5. Odlu¢ivanje o pravima i obavezama zaposlenih; 
6. Sprovod'enje od/uka SkupStine l:lanova DruStva; 
7. Druga pitanja koja nisu stavljena u nadletnost SkupStine. 

Oirektor je odgovoran za uredno vodenje poslovnih knjiga 
poslovanja. 
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Clan 24. 

Direktor OruStva mo!e u svakom momentu biti razreSen funkcije direktora odlukom 
SkupStine OruStva sa iii bez navO<!enja razloga za razreSenje. 

Jedno lice mo!e bez ogranitenja broja imenovanja biti imenovano na istu funkciju 
dlrektora. 

Clan 25. 

Direktor mo!e dati u okviru svojih ovla§tenja pismeno punomOC:je drugom lieu za 
zastupanje DruStva. 

VIII TRAJANJE I PRESTANAK ORUSTVA 

Clan 26. 

DruStvo se osniva na neodredeno vreme. 

OruStvo prestaje brisanjem iz Registra na osnovu odluke tlana DruStva i u drugim 
slucajevsna predvK1enim Zakonom. 

IX TROSKOVI OSNIVANJA ORUSTVA 

Clan 27. 

Ukupan iznos troskova osnivanja DruStva utvrd'en je u iznosu od 40.000,00 dinara 
(slovima: fetrdesethiljadadinara). 

DruStva ce izvfSiti povraeai troSkova u vezi sa osnivanjem DruStva osntvaeu DruStva, na 
njegov zahtev. 

X OSTALE OOREOBE 

Clan 28. 

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom o osnivanju privrednog dru�tva sa 
ogranic!enom odqovorncscu, primenjiva6e se Zakon o privrednim drustvima, 

Clan 29. 

lzmene ovog Ugovora o osnivanju privrednog drustva sa ogranitenom odgovornof.tu 
vrte se u pismenoj forml. 

Zakonski zastupnik Oru!tva je u obavezi da nakon svake izvfSene izmene osnivatkog 
akta, satini i potpite pretitten tekst dokumenta. 

lzmene osnivatkog akta se registruju u skladu sa Zakonom o registraciji. 
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.....,, . .  �> Clan 30 . 

Ova Odluka o osnivanju privrednog dru!tva sa ogranil:enom odgovorno!Cu sastavljena 
je u 4 (tetiri) istovetna primerka od kojih 1 Qedan) primerak za postupak registracije, 1 
Gedan) primerak za sud overe i 2 (dva) primerka za flana Drustva. 

Clan 31. 

Ova Odluka o osnivanju privrednog dru!tva sa ogranitenom odqovomoacu stupa na 
snagu danom overe od strane nadle.tnog suda. 

U Beogradu, 13.02.2012. godine OSNIVAC DRU$TVA 

\';± .. � ,),. ""' lliu� 
Stanislava SarOOviC 
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Taxca 3il oeepy Hannal'leHa je y M3Hocy OA 1150 AMHapa. 

nPBH OCHOBHH C'i/1 Y 6EOrPAJlY 
/laHa 13/02/2012 COAMHe 

OV I 6p. 24243 / 2012 

norso �yje ce fJiJ je 

WAP'lEBITT, CTAHHC/lABA, 

y csojcray OCHHBA4, 6poj """"e xapre srn 

ceojePY4HO nornaceo oey Hcnpaey - np1o13Hao sa csoj nornsc y oeoj 
HcnpaeH . .  

HCTOBeTHOCT MMeHOsaHOr yrep�eHa Je Ha OCHOBy: 
/lH4He KapTe-nacowa .. 
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Регистар привредних субјеката 5000055540501

БД 16811/2012 

Датум, 21.02.2012 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: Горадана Кривокапић 

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: 

LIFE CODE d.o.o. Beograd-Rakovica 

са следећим подацима: 

Пословно име: LIFE CODE d.o.o. Beograd-Rakovica 

Скраћено пословно име: LIFE CODE d.o.o. 

Регистарски број/Матични број: 20803622 

ПИБ (додељен од Пореске управе РС): 107444403 

Правна форма: друштво са ограниченом одговорношћу 

Седиште: Београд , Трстењакова 1а, Београд-Раковица, Србија 

Претежна делатност: 3101 - Производња намештаја за пословне и продајне просторе 

Време трајања: неограничено 
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Подаци о капиталу 
Новчани капитал 

Уписан: 100,00 RSD 
Уплаћен: 100,00 RSD 

Подаци о члановима: 
 Име и презиме: Станислава Шарчевић 

ЈМБГ: 
Подаци о улогу члана 
Новчани улог 

Уписан: 100,00 RSD 
Уплаћен: 100,00 RSD 

Удео: 100,00% 

Законски (статутарни) заступници: 
Физичка лица: 
 Име и презиме: Станислава Шарчевић 

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

Директори: 
Физичка лица: 
 Име и презиме: Станислава Шарчевић 

ЈМБГ: 

Контакт подаци: 
Телефон 1: +381 11 2664075 

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  14.02.2012 године  јединствену
регистрациону пријаву оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени
регистар  пореских  обвезника  број  БД  16811/2012, за  регистрацију  субјекта  са  пословним
именом 

LIFE CODE d.o.o. Beograd-Rakovica 

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). 
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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. 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 

ОБАВЕШТЕЊЕ: 

У обавези сте да се у року од 8 дана од дана регистрације пријавите Фонду ПИО 

У обавези сте да се у року од 8 дана од дана регистрације пријавите у РЗЗО
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Регистар привредних субјеката 5000056966560

БД 36248/2012 

Дана, 23.03.2012. 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 LIFE CODE d.o.o. Beograd-Rakovica, матични број: 20803622, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Гордана Кривокапић 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

LIFE CODE d.o.o. Beograd-Rakovica 

Регистарски/матични број: 20803622 

и то следећих промена: 

Промена бројева рачуна у банкама: 
Уписује се: 

 160-367674-41 

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  21.03.2012.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 36248/2012 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). 
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба министру
надлежном за положај привредних друштава и других облика пословања, у року од 30 дана од
дана објављивања на интернет страни Агенције за привредне регистре, а преко Агенције. 

РЕГИСТРАТОР 
__________________ 

Миладин Маглов 
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Ha OCHOBY 0AJ)eA6e '4/laHOBa 567. - 571. 3akOHa o np11epeAHHM APYWTBHMa ( •• C,,. r11aCHHk PC" 

6p. 36/11, 99/11 rOAHHe) '4/laH APYWTBa LIFE CODE A00 6eorpaA, CraHHC/laea Wap'teei,1'i-rora. 

JM6f  ,qaHa 10.09.2013.rOAHHe AOHOCH C/leAehy: 

OJVIYKA O 06PA30BAtbY OfPAHKA 

APVWT&a LIFE CODE AOO 6eorpc\A 

4/laH 1. 

]JlllllJJ 
06PA3YJE CE orpaHak npHepeAHOr APYWTBa LIFE CODE AOO 6eorpaA, ceAHWTe y y11. 

Tpcreseaxoaa la, 6eorpaA(Pat<oe11�a), MaTH'4HH 6poj ,APywrea 20803622. 

nOA HalHBOM orpaHak: MAXIMUM EFFECT 

A,Apeca orpaaxa je:  y11. KyMo.a,pawka 155, 6eorpaA. 

npeTe)l(Ha Ae!laTHOCT orpaHMa je: 56.30 -ycnyre np11npeMaft:>a 11 nocny>t<11eatt.a n11ha. 

4/laH 4. 

3acrynHMI( APYWTBa LIFE CODE AOO 6eorpaAje HCTOspeMeHO 11 laCTynHHK orpaHKa. 

3acrynH111< orpaH1<a aecrvna orpattaK 6el orpatt11-tett.a. 

OA,llyka cryna Ha CHary AaHOM AOHOWeH>a. 
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Ha OCHOey 0APeA6e "IJtaHa 219. 3aKOHa O npHepeAHHM APYWTBHMa (�CA. r11aCHHK PC", 6p. 

36/2011, 99/2011), "!.llaH JlpywTea LIFE CODE d.o.o. Beograd·Rakovica H3 Beorpeaa. AaHa 

13.11.2013. rOAHHe, y ¢,yHKUHjH CKYrtWTHHe AOHOCH: 

OIVIYKY 

O PA3PEWElbY H HMEHOBAlbY JIHPEKTOPA /IPYWTBA 

PA3PElUABA CE AHpeKTOP APYWT8a: craaacaaea tuepveeatr-rcra, JM6r: 

'°l113H 2. 

HMEHYJE CE AHpeKTop APYWTea: MapKO Wa�eaHh, JM6r: 

'°lllaH 3. 

MaHA<!T HMeH083HOr AHPel<Topa HHje orpaHH'leH H 110..Htt.e AaHOMAOHOWett.a oee 

OA,flyKe O tt.erOBOM HMeHOBatt.y. 

Jl,HpeKTop 3acryna APYWTBO 6e3 orpaHH-iett.a 08/lawhett.a. 

'°lllilH 5. 

A11peKTop cnrceepe aa ypeAHO eol)ett.e nOCJ\OBHHX IObHra APYWTBa. 

AHpeMTOp cnrceepa 33 Ta'IHOCT $HH3HCHjCKHX H3Beumija APYWTBa. 

]Jllll111 

AHpeMTOp le Y 06aae3w AiJ IOAH eSHAeHU,Hjy O CBHM AOHeTHM 0A/1YK3M3 CKynWTHHe, y KOjy C83KH '1113H 

APYWT8a MOIKe H38PWHTM Y8HA TOKOM PilAHOr epeMeHa APYWTBa. 

'°lllilH 6. 

npoMeHa AHPeKTopa perHcrpyje ce y c11riaAY ca 3a1<0HOM. 

'°lllilH APYWTBa y 4'YHKU,HjH CKynWTHHe: 
CTaHHC/1383 Wap'leBHh-rora 
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Регистар привредних субјеката 5000072586520

БД 49962/2013 

Дана, 07.05.2013. године 
Београд 

Регистратор  Регистра  привредних  субјеката који  води  Агенција  за  привредне  регистре,  на
основу члана 15. став  1.  Закона о поступку регистрације  у Агенцији за  привредне регистре
(„Службени гласник РС“, бр. 99/2011), одлучујући о регистрационој пријави промене података
код LIFE CODE d.o.o. Beograd-Rakovica, матични број: 20803622, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Гордана Нерић-Митровић 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

LIFE CODE d.o.o. Beograd-Rakovica 

Регистарски/матични број: 20803622 

и то следећих промена: 

Промена директора: 

Директори - физичка лица: 
Промена личних података регистрованих лица: 
Брише се: 

Име и презиме: Станислава Шарчевић 
ЈМБГ: 

Уписује се: 
Име и презиме: Станислава Шарчевић-Гога 
ЈМБГ: 

Функција: законски заступник физичко лице 

Брише се: 
Име и презиме: Станислава Шарчевић 
ЈМБГ: 

Уписује се: 
Име и презиме: Станислава Шарчевић-Гога 
ЈМБГ: 

Функција: директор 
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Брише се: 
Име и презиме: Станислава Шарчевић 
ЈМБГ: 

Уписује се: 
Име и презиме: Станислава Шарчевић-Гога 
ЈМБГ: 

Функција: члан друштва 

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  29.04.2013.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 49962/2013 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 5000077124390

БД 99671/2013 

Дана, 17.09.2013. године 
Београд 

Регистратор  Регистра  привредних  субјеката који  води  Агенција  за  привредне  регистре,  на
основу члана 15. став  1.  Закона о поступку регистрације  у Агенцији за  привредне регистре
(„Службени гласник РС“, бр. 99/2011), одлучујући о регистрационој пријави промене података
код LIFE CODE d.o.o. Beograd-Rakovica, матични број: 20803622, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Лазар Митровић 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

LIFE CODE d.o.o. Beograd-Rakovica 

Регистарски/матични број: 20803622 

и то следећих промена: 

Промена података о огранцима: 
Уписује се: 

 Пословно  име: LIFE  CODE  DOO  BEOGRAD  OGRANAK  MAXIMUM  EFFECT
BEOGRAD 
Седиште: Кумодрашка 155, Београд-Вождовац , Србија 
Претежна делатност: 5630 - Услуге припремања и послуживања пића 
Заступници 

Физичка лица 
Име и презиме: Станислава Шарчевић-Гога 

Начин заступања: самостално 

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  12.09.2013.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 99671/2013 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. 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 5000079334834

БД 122887/2013 

Дана, 19.11.2013. године 
Београд 

Регистратор  Регистра  привредних  субјеката који  води  Агенција  за  привредне  регистре,  на
основу члана 15. став  1.  Закона о поступку регистрације  у Агенцији за  привредне регистре
(„Службени гласник РС“, бр. 99/2011), одлучујући о регистрационој пријави промене података
код LIFE CODE d.o.o. Beograd-Rakovica, матични број: 20803622, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Марко Шарчевић 
ЈМБГ:

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

LIFE CODE d.o.o. Beograd-Rakovica 

Регистарски/матични број: 20803622 

и то следећих промена: 

Промена законских заступника: 
Физичка лица: 

Брише се: 
 Име и презиме: Станислава Шарчевић-Гога 

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

Уписује се: 
 Име и презиме: Марко Шарчевић 

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

Промена директора: 
Директори - физичка лица: 
Брише се: 

 Име и презиме: Станислава Шарчевић-Гога 
ЈМБГ: 

Уписује се: 
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 Име и презиме: Марко Шарчевић 
ЈМБГ: 

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  15.11.2013.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 122887/2013 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 5000104858243

БД 88790/2015 

Дана, 21.10.2015. 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 LIFE CODE d.o.o. Beograd-Rakovica, матични број: 20803622, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Марко Шарчевић 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

LIFE CODE d.o.o. Beograd-Rakovica 

Регистарски/матични број: 20803622 

и то следећих промена: 

Промена адресе за пријем поште: 
Уписује се: 

Адреса: Кумодрашка 155 , Београд , Београд-Вождовац , 11000 , Србија 

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  15.10.2015.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 88790/2015 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  ,
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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, 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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