
Na osnovu clana 104.-183. Zakona o orivrednim drustvima (Sl.glasnik RS br.125 
od 22. novcmbra 2004.), osnivac drustva sa ogranicencm odgovornoscu - clan drustva 
dana 15.01.2008. godine donosi sledecu: 

ODLUKU O OSNIV ANJU PlUVREDNOG DRUSTV A 

CLAN 1. 

Ovom Odlukom se uredjuje: 

pretezna delatnost 
vrednost osnovnog kapitala drustva, odnosno vrednost uloga osnivaca 
nacin I vreme uplate novcanog uloga, odnosno unosenje nenovcanog uloga 
ukupan iznos troskova osnivanja drustva 
vrsta I nad1emosti organa drustva 

zastupanje drustva 
nacin promene pravne forme drustva 
trajanje I presianek drustva 
ostala pitanja 

CLr\N2. 

Puno poslowo ime drustva glasi: 

VA ZLATIBOR DOO ARANDJELOVAC 

(u daljem tckstu: Drustvo) 

Skraceno poslovno ime Drustva glasi: 

VA ZLATIBOR DOO ARANDJELOVAC 

CLAN3. 

Scdistc Drustva je na sladecoj adresi: 

ARANDJELOV AC, UL. KRAUA PETRA I BB 

CLAN4. 

Pretezna delatnost kojom cc se Drustvo baviti je: 
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52320-TRGOVINA NA MALO MEDICINSKIM PREPARATIMA l 
ORTOPEDSKIM POMAGAL!MA 

Drustvo ce obavljati I drugc dclatnosti, ukljucujuci I spoljnotrgovinsku delatnost, 
ukoliko za to ispunjave uslove predvidjene Zakonom, I to: 

74700- CISCENJE OBJEKAT A, DEZINSEKCIJA, DERATIZAC!JA l ZASTIT A 
OD STETOCINA U ZGRADAM NA BRODOVJMA, U VOZOVIMA l DR. 

01420- USLUGE U UZGOru ZIVOTINJA, POSLOVE U STOCARSTVU, 
VESTACKO OSEMENJAV ANJE, KONTROLA ST ADA, PRIPUST STOKE, 
C!SCENJE Z!VINARNIKA I DR. 

Napomena - osim onih delatnosti Z&1 kojc je neophodna izricita saglasnosl 
nadleznog organa. 

Osnivac Drustva LONCAR M. Ivfil..AN na osnow uverc:nja broj 06 - 87/75 
Od 04.05.1973.god. izdatogod VETERINARSKOG FAKULTETA- INSTITIJTA 
ZA PREVENTIVNU VETERINARSKU MEDICINU - BEOGRAD, moze 

obavljali gore navedene delatnosti. 

CLAN 5. 

Ukupan upisani osnovni kapital Orustva iznosi: 

500,00 evra (slovima: pctstotina C\.1'a) u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem 
kursu NB Srbije, vazecem na dan uplate. 

Ukupan uplaceni novcani deo osnovnog kapitaJa Drustva iznosi: 
500,00 evra (petstotina evra). 

CLAN6. 

Osnivac Drustva, odnosno njegov jedini clan je: 

LONCAR MJLAN, ARANDJELOV AC, UL. KRALJA PETRA 
JMBG  

CLAN7. 

Clan Drustva ima pravo na isplatu dobiu, u skladu sa zakonom. 

CLAN 8. 

U pravnom prometu sa trecim licirna Drustvo istupa u svoje U1\e I za svoj racun. 
Za obavcze prema trecim licima, nastale u poslovanju Drustva, Drustvo odgovara 
Svojom celokupnom imcvinom. 
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Clan Drustva ne cdgovara za cbaveze Drustva, ositn do iz.nosa ncunetog uloga u 

imovinu drustva I u drugim slucajevima predvidjenim zakcnom. 
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CLAN9. 

Drustvo u unutrasnjem I spoljnotrgovinskom prornctu zastupa director Drustva, sa 
neogranicenim oviascenjima. 

Za direktora Drustva imenujc sc: 

LONCAR �lli-.a\N, ARAND.TELOVAC, UL. 1-:IULJA PETRA I BB 
JMBG  

ORGAN! DRUST\iA 

CLAN JO. 

Poslove koji po Zakonu o privrednim drustvima spadaju u delokrug Skupstinc \TSi 

clan Drusrva, pesto sc radi o jcdnoclano:n drusrvu. 

Clan Drustva odlucuje o: 

1. odobravanju poslova z.akljucenih u vezi sa osnivanjem drusrva pre registracije; 
2. izbcru I razreseniu direktora I utvrdjivanju njegove zarade; 
3. odobravanju finansijskih izvestaja; 
-l. vrcmcnu I iznosu isplatc dobiu clanu drustva; 
S. imenovanju intemog revizorn iii revizora drustva I polvrdjivanju njihovih nalaza 

I misljenja, urvrdjivanju naknade ili drugih uslova njihovog ugovora sa 
drustvom; 

6. imenovanju likvidacionog upravnika I potvrdjivanju likvidacionog bilansa; 
7. povecanju I smanjenju osnovnog kapitala drustva I cmisiji hartija od vrednosti; 
8. davanju prckure I poslovnog punomocja; 
9. prijcmu novog clana drustva I prcnosu udela na treca lica; 
10. starusnim promcnama, promeni pravne forme I prestanku drustva; 
11. odobrenju pravnih poslova dircktora I d.rugjh lica, u skladu sa cl. 35. Zakona o 

privrcdnim drustvima; 
12. sticanju, prodeji, davanju u zakup, z.alaganju ili drugom raspolaganju imovinom 

velike vrednosti, u skladu sa Zak.onom o privrednim drusrvima; 
13. izmeni osnivackog akta ili ugovora clanova drutva; 
14. obrazovanju ogranka Drustva; 
15. promeni poslovnoa imcna Drusrva: 
16. davanju I opozivanju prokun:. 

CLAN I I. 

Poslovc koji po Zakonu o privrcdnirn <lrustvima spadaju u dclokrug Upravnog www.K
RIK
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Odbora I direkrora Drus1va, pesto se radi o jcdnoclanom drustvu, obavlja director 
Drustva. 

Direl.1or Drustva jc nadlezan za: 

I. zastupnnjc Drustvn I vodjenje Drustva u skladu sa zakonom I o\lU11 

osnivackim aktom: 
2. utvrdjivanjc prcdloga pcslovnog plana: 
3. obavcstavanjc clana Drustva o poslovauju: 
4. �provoJj..:nj..: odloke clana Druswa: 

S. zakljucenjc ugovora o krediru, uz predhodnu pismenu saglasnost 
clana Drustva; 

Oir ... k1or moze vreeuje pojedinih pcelovaa iz et. l. I 2. ovog clana 
preneti na druga lica, ako lo ovim osnivackim aktom nijc islJjuceno. 

CLAN 12. 

Drusrvo se osniva na neodrcdjeno vreme. 
Drustvo prestajc odlukom clana Drustva ili u drugirn slucajcvima 

predvidjenim z.a.konom. 
CLAN 13  

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim aktom o osnivanju, primenjivace se 
z.akon o privrednirn drustvima. 

CLAN 14 .  
Izmene ovog Akta o osnivanju \IT'SC sc u pisanoj formi. Ovaj A.l..'1 o osnivanju 

je sastavljen u cetiri istovctna primerka, jedan za postupak registracije, dva 2.1 clana 
Drustva, jedan za sud overe. 

Ovaj :U.1 o osnivanju srupa na snagu danorn overe od strane nadleznog suda. 

U Arandjelovcu, os�c DRUSTVA 

/ht'/11 
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J//Jlif 1111�1 
Na osnow provere kod APR o neispunjenosti uslova iz. Cl. 17 .  stav 2. Zakona 

O privrednim drustvima osnivac drustva VA ZLA TIBOR DOO ARANDJELOV AC 
LONCAR MILAN, dana 17.01.2008.god. doneo je sledecu: 

O D L U K U ' . 

O PROI\ffiNI POSLOVNOG ThffiNA U OSNIV ACKOM 
AK.TU KOJI JE ZA VEDEN KOD OPSTINSKOG SUDA U ARANDJELOVCU 
POD BROJEM 243/2008. OD 16.01.2008. I TO: 

1 .  1vfENJA SE CL. 2 GDE PUNO POSLOVNO Ilv1E DRUSTV A GLAS!: 

LONCAR-VETERINA DOO ARANDJELOVAC 

2. :MENJA SE SKRACENO POSLOVNO IME I GLASI: 

LONCAR-VETERINA DOO ARANDJELOV AC 

ODLUKA STIJPA NA SNAGU DANOM OVERE KOD OPSTINSKOG SUDA 
U ARANJDJELOVU. 

17.01.2008. OSNIVAC: 
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ronuae. nana 18 .01 .2008.  

Ilornphyje ce na je JIOH4AP MMJIAH caojepysuo nornacao osy 
ucnpany npen OBHM cynoss u npumao je  aa caojy. 

llcTOBeTHOCT HMeHOBaHor YTBpijeHa je Ha OCHOB)' nuqHe KapTe 
6poj 79633 HJJlaTe OJl crpaue OYil-aAPAHnE.JTOBAll,. 

Haunaheua je 'raxca sa osepy y H3Hocy on 97,50 JlHHapa 
npmuaanua y npnnory. 

OnmTHHCKH cy Jl y Apanhe.noauy 

OB bpoj 296/2008 
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Ha ocaosy o,z:q,en6e xnaaa 22. H 23. 3aI<oHa o npHBpe�HHM npynrrsaaa (,,Cn. rnacaax PC" 

6p. 36/11, 99/11) '1JlaIIOBH ztpynrraa ,,JIOHlIAP-BETEPMHA" ,[(00, nana 

30.11 .2012.ro�e ztoaoce cnenehy: 

O,l(JIYKY O IIPOMEHH IlOCJIOBHOr HMEHA ,l(PYIIITBA 

Hnaa 1 .  

MEH>A CE nocnosno HMe ztpynrrsa ,,JIOWIAP-BETEPMHA" ,[(00, Marn:tJI·m 6poj 

20374381 

Hoao nocnosao HMe zrpymraa je ,,TEPMOMOHT TKM" )];00, Apaahenosan, Kparsa 

Ilerpa I 66 

Ilocnosno HMe npynrrsa ce perncrpyje y cK11aAy ca 3aKOHOM o perncrpanaja. 

JJIJIIIUII 
Mammoj MapKOBHh 
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Ha OCHOBY xaana 175. 3aKOHa o rrp:irnpeA,m:rM APYIIITBvtMa (,,C.11. raacanx PC'' 6p. 36/2011, 
99/2011) tI.llaH APYlIITBa ca orpamrseaoxs oarosopaonrhy ,,JlOI{qAP- BETEPMHA" AOO 
(y AalheM TeKcry: ApJillTBO ), 

1. M1111aH iloINap, 113 Apaaheaosua, Kpazsa Ilerpa JME  (y 

AalbeM TeKcry: IIpen.oooau,) 

2. MH1111Boj MapKoB11h 113 Bazsesa, [axosa HeHa,ll.OB11ha JMEf 
AalbeM TeKcry: Cmut{'Uau,), 

YfOBOP O IIPEHOCY Y AEllA 

lLlau 1. 

Yroaapa-ra caraacao xoacraryjy: 

- ,21,a je Ilpeaocnaan tI.llaH. rrp11Bpe,21,Hor ApyII1rna·· ,,JIOH4AP-BETEPMHA"AOO, 
yrmcanor y Perncrap npnapeanax APYIIITaBa KOA Aremmje aa rrp11Bpe,21,He perncrpe 
Peny611HKe Cp6uje ca MaTif'.IJUfM 6pojeM: 2037 4381. 

- Aa OCHOBHH xarnrraz APJillTBa Ha ,ll.aH aaxzsysersa OBOf yronopa 113HOCH: 40.672,75 
AJ1Hapa .. 

- ,21,a je Tlpeaocaaan BllaCHl1K y,21,e11a y ,21,pywTBy y Bl1Cl1Hl1 0,21, 100% OCHOBHOf xamrraaa 

,4pyurrna, 

- Aa ocraan lJllaHOBJ1 ApylllTBa Irncy np11xBaTJ111H noeyl)eHH y AeO. 

) 

lliiaH 2. 

AattoM 3aKlbJtielba osor yrosopa Ilpeaocaaan npeHOCH 6e3 HaI<HaAe Ha Crxnaona, 

yaeo y ,21,pyrnTBy y BHCMHH OA 100 % OCHOBHOr KarrITTa11a APYillTBa, IIITO npeacraaa.a 
40.672,75 ,21,J.1Hapa. 

1111\lllllll 
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'viaH 3. 

Crnnaaau Koj11 Kao tillaH npv1cryna 4,pyrnrny, AaHOM rrp11crynaaa, OAHOCHO 3aI<Jbyqeaa 
OB Of yroBopa npv1xBaTa OCHJ.1BaqKJ1 y 110[ J1 OCHJ1BaqKa rrpaBa J1 ooaseae xoja cy MY OBJ.1M 

yroBopoM rrpetteTa (ycrynzsena), a xoja cy y CK113AY c OCHJ1BaqKJ.1M aKTOM 4,pyIIITBa. 

lJJJ.aH 4. 

Ilpeaocnaan nesra He3M11peHe ofiaseae npeMa /1,pyIIITBy, HJ1TJ1 /1,pyrnrno J.1Ma 
HeJ.13MupeHe otiaseae npessa Flpetrocnorry. 

qllaH 5. 

Ha ocnoay osor yroBopa y Pemcrpy np11BpeAHHX cyfijexara lf3Bpurnhe ce yrmc 

npucrynaaa Crnuaoua Kao HOBOr tillaHa Apyrnrna. 

Osaj yrosop Mel)y yrosopnara crpaHaMa npov13BOAJ1 npaaao .4ejcrBo 0.4 .4aHa 3al<1hyqe1na, 

OAHOCHO onepe, a npesra Tpeh11M 1111u;v1Ma 0.4 aarra ynuca npoMeHe y Pemcrap. 

Osaj yroBop je ca-nnsea y 4 (qeT11p11) ncroseraa npuMepKa, 0.4 xojnx CBaKa yroBopHa 

crpatta 33Ap)KaBa no 1 GeAaH), a ocraan npv1Mepu;v1 HaMeaeHH cy H3AJ1€)KHUM 

opraHHMa. 

Ilpeuocuxau: Cmu�aAal{: www.K
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OV I 6p. 25765 I 2012 

noTepl)yje ce na cy 

J10H4AP MWlAH, APAHoEJlOBAU KPAJbA nETPA nPBOr 

y csojcrey nPEHOCWlAU YfJ.EJlA, 6poj m14He «apre  nc AP 

MAPKOBITT-a MWU'1BOJ, BA/bEBO JAKOBA HEHA.QOB� 

y csojcrey Cll1LWIAU Y/J.EJlA, 6poj m14He xapre nY 
BA/bEBO 

csojepY4HO nornacana osy Hcnpaey - npH3HaJ1H sa csoj nornac y osoj 
HcnpaBH • •  

"1CTOBeTHOCT HMeHOBaHHX YTBPfJetta je Ha OCHOBy: 
JlH4He KapTe-nacowa • •  

Taxca sa oeepy HannafleHa je y H3Hocy OA 1450 AHHapa. 

OCHOBH"1 CIA Y KPArYJEBUY 
/J.aHa 04/12/2012 fOAHHe 
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Ha ocnosy 04peA,6e q.llaHa 219. 3aKOHa o np1,rnpe4H11M APYIIITBMMa ("C11. r11aCH11K PC", 6p. 
36/2011, 99/2011), tIAaH ApJIIITBa ,, TEPMOMOHT TKM" AOO M3 Bazseao, [axosa Herraaosaha 

74, 4aHa 17:12.2012. fOAMHe, y ¢JHKI.l;l1jJ1 CKJilllITJ1He AOHOce: 

OAllYKY 

O PA3PEIIIElbY J1 J1MEHOBAlbY AMPEKTOPA APYIIITBA 

l.J.JJ.aH 1 .  

PA3PEllIABA CE AMpeKTop Apylllrna: MJ111aH .ilolfl!ap, JMEf 

l.J.JJ.aH 2. 

J1MEHYJE CE 4upeKTop APYIIITBa: Maansoj MapKOB11h JMEf 

"llllaH 3. 

MaH4aT J1M€HOB3HOr AMpeKTopa HJ1je orpamoren 11 no-nnse 4aHOM AOHOUieaa OBe 
OMJKe O rserososr J1MeHOBa1ny. 

l.J.JJ.aH 4. 

A,MpeKTop 3acryna APYIIITBO 6e3 orpaHJ1qelba oaaaurhersa. 

"llllaH 5. 

AupeKTop oarosapa sa ypeano soherse noC110BHJ1x Kl:-h11ra ApyrnTBa. 

i],MpeKTOp oarosapa aa TaqHOCT q:mHaHC11jCK11X J13BeIIITaja APJllITBa. 

JIIIIIILtm 

A,ltlpeKTOP je y o6aBe3J1 4a BOAJ1 eBJ14em.vtjy O CBMM AOHeTMM OMyKaMa cxynnrraae, y 

xojy cBaK11 xaan APYIIITBa MO)l(e l13Bprn11T11 ym14 TOKOM paaaor BpeMeHa Apymrna. 

'lJ11aH 6. 

Ilposrena 411peKTopa perncrpyje ce y CKllaAJ ca 3aKoHOM. 

r . 

M111I11Boj MapKOBMh 
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Ha ocaosy o,npe,n:6e xnaaa 4. 3ru<oHa o npaspenaaa npyurrsaaa (,,Cn. rnacamc PC" 6p. 

36/11, 99/11) "tJJiaHoBH ztpynrrsa ,,TEPMOMOHT TKM" L(OO,  zraaa 17 .12 .2012.  roztaae 

,ZJ;OHOCe cneztehy: 

Jiii/if lllll 
O JJ: JI Y K Y  

O  IlPOMEHM IlPETE)KHE ,[(EJIATHOCTM ,[(PYU1TBA 

Hnaa I .  

MEffiA CE rrperexora ,n:enaTHOCT rrpyurraa ,,TEPMOMOHT TKM",[(00, 4774-TprOBHHa Ha 

Mano Me.n:HUHHCKHM H OpTOIIe.[(CKHM IIOMaraJIHMa y crreu:HjaJIH30BaHHM IIpO.l(a.BHHU:aMa, 

MaTHtJHH 6poj zrpynrrsa 20374381,TaKO na je aosa nperesora zrenarnocr npynrraa 4322- 

rrocraarsaa,e BO.l(OBO.[(HHX, Ka.HaJIH3aUHOHHX, rpjnax H KJIHMaTH3auHOHHX CHCTeMa. 

lJ.rraH 2. 

Ilperexora .nenaTHOCT zrpyurrsa ce peracrpyje y cxnany ca 3aKOHOM o peracrpanaja. 

MHJIHBoj MapKOBHn 
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Ha ocaosy ozipenfe nnana 19. 3aKoHa o npHBpe.UHHM npyurrmoaa (,,Cn. rnacaax PC" 6p. 
36/11, 99/11) -cmaHOBH ztpynrrna ,,TEPMOMOHT TKM",[{00, ztaaa 17.12.2012.  roztaae 
):(OHOCe cnenehy: 

O,ll;JIYKY O IIPOMEHH CE,ll;HlllT A ,ll;PYIIITBA 

l!naH 1 .  

MEH>� CE ce,n;HIIITe ztpynrraa ,,TEPMOMOHT TKM"JJ:00, Kparsa Ilerpa I 66,34300 
Apaahenosan, MaTwnrn 6poj 203 7 4 3 8 1 .  

Hoso ce.UHIIITe rrpyirrraa j e Jaxosa Henanosnha 7 4, 14000 Barseso . 

l!JiaH 2. 

JJ//lllllll 
Ceznnnre ztpynrraa ce perncrpyje y cxaaay ca 3aKOHOM o perxcrpannja. 

Hnaa .[{J)YIIITBa: 

Ji )/apl/Jh{ 
Manasoj MapKOBHn 
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Регистар привредних субјеката 5000066958333

БД 154425/2012 

Дана, 10.12.2012. 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  LONČAR-VETERINA  DRUŠTVO  SA  OGRANIČENOM  ODGOVORNOŠĆU
ARANĐELOVAC, матични број: 20374381, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Милан Лончар 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

- Чланови / удели, 
па се региструје промена података код: 

LONČAR-VETERINA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
ARANĐELOVAC 

Регистарски/матични број: 20374381 

Промена чланова: 
Брише се: 

 Име и презиме: Милан Лончар 
ЈМБГ: 
Новчани улог 

Уписан: у вредности од 500,00 EUR, у противвредности од 40.672,75 RSD 
Уплаћен: у вредности од 500,00 EUR, у противвредности од 40.672,75 RSD, на дан 
17.01.2008 

Удео: 100,00% 

Уписује се: 
 Име и презиме: Миливој Марковић 

ЈМБГ: 
Новчани улог 

Уписан: у вредности од 500,00 EUR, у противвредности од 40.672,75 RSD 
Уплаћен: у вредности од 500,00 EUR, у противвредности од 40.672,75 RSD, на дан 
17.01.2008 

Удео: 100,00% 

Страна 1 од 3
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II ОДБАЦУЈЕ СЕ регистрациона пријава у делу који се односи на регистрацију промене
података: 

- Пословно име. 

јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка 5), и 6),  Закона о поступку
регистрације у Агенцији за привредне регистре. 

Образложење 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  05.12.2012.  године  регистрациону
пријаву  за  промену  података  број  БД  154425/2012 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  у  делу регистрационе  пријаве  који  се  односи  на  регистрацију
промена 

- Чланови / удели, 

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 промена 

- Пословно име 

јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка 5), и 6), Закона, из
следећих разлога: 

Одредбом  члана  14.  став  1.  тачка  5)  Закона  о  поступку  регистрације  у  Агенцији  за
привредне  регистре  (Службени  гласник  РС  99/2011)  прописано  је  да  по  пријему  пријаве
регистратор проверава да ли пријава садржи податке и чињенице потребне за регистрацију. 

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 143. став 1. Закона о привредним друштвима прописано је да се својство
члана друштва стиче даном регистрације власништва над уделом у складу са законом о
регистрацији. 

Одредбом  члана  198.  став  4.  Закона  о  привредним  друштвима  прописано  је  да  у
једночланом друштву функцију скупштине врши једини члан друштва.

Увидом у приложену одлуку о промени пословног имена, утврђено је да је потписана од
стране Миливоја Марковића, односно од стране лица које је означено као стицалац удела по
основу приложеног уговора о преносу удела, а које у складу са цитираном одредбом члана 143.
став 1. Закона о привредним друштвима својство члана друштва стиче са даном регистрације
власништва над уделом. 
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Дакле,  наведено  лице  не  може  вршити  функцију  скупштине  друштва,  у  складу  са
цитираном одредбом члана 198. став 4. Закона о привредним друштвима све до регистрације
својства члана, односно како  Миливој Марковић у тренутку доношења одлуке о промени
пословног имена, није имао својство члана друштва, то се по основу приложене одлуке не
може усвојити регистрациона пријава промене пословног имена. 

Такође је  утврђено,  да је  и регистрациона пријава неуредна,  јер није тражено брисање
скраћеног пословног имена. 

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, у којој ће се навести и брисање скраћеног пословног имена, 

- достави Одлуку о промени пословног имена друштва донету од стране лица које је
имало својство (регистрованог) члана друштва у тренутку доношења исте, 

-  плати  половину  од  износа  прописане  накнаде  за  регистрацију  која  је  предмет
пријаве (1.250,00 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. 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 5000067202190

БД 156886/2012 

Дана, 17.12.2012. 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  LONČAR-VETERINA  DRUŠTVO  SA  OGRANIČENOM  ODGOVORNOŠĆU
ARANĐELOVAC, матични број: 20374381, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Миливој Марковић 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

LONČAR-VETERINA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ARANĐELOVAC 

Регистарски/матични број: 20374381 

и то следећих промена: 

Промена назива: 
Брише се: 

LONČAR-VETERINA 
Уписује се: 

TERMOMONT TKM 

Промена пословног имена: 
Брише се: 

LONČAR-VETERINA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 
ARANĐELOVAC 

Уписује се: 
TERMOMONT TKM DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 
ARANĐELOVAC 

Промена скраћеног пословног имена: 
Брише се: 

LONČAR-VETERINA DOO ARANĐELOVAC 

О б р а з л о ж е њ е 
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Поступајући у складу са одредбом члана 17. став 3.  Закона о поступку регистрације у
Агенцији за привредне регистре, подношењем регистрационе пријаве број БД 156886/2012, дана
12.12.2012.  године,  подносилац  је  задржао  право  приоритета  одлучивања  о  тој  пријави,
засновано подношењем пријаве  која  је  решењем регистратора БД 154425/2012 од 05.12.2012
одбачена,  јер је  утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1.  тачка  5) и 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. 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 5000067339865

БД 158674/2012 
Дана, 20.12.2012. 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 TERMOMONT TKM DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ARANĐELOVAC,
матични број: 20374381, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Миливој Марковић 
ЈМБГ: 

доноси 
РЕШЕЊЕ 

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

TERMOMONT TKM DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ARANĐELOVAC 

Регистарски/матични број: 20374381 

и то следећих промена: 

Промена пословног имена: 
Брише се: 

TERMOMONT  TKM  DRUŠTVO  SA  OGRANIČENOM  ODGOVORNOŠĆU
ARANĐELOVAC 

Уписује се: 
TERMOMONT TKM DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VALJEVO 

Промена седишта привредног друштва: 
Брише се: 

Адреса: Краља Петра I бб , Аранђеловац , 34300 , Србија 
Уписује се: 

Адреса: Јакова Ненадовића 74 , Ваљево , 14000 , Србија 

Промена претежне делатности: 
Брише се: 

4774 -  Трговина на мало медицинским и ортопедским помагалима у специјализованим
продавницама 

Уписује се: 
4322 - Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система 

Промена законских заступника: 

Страна 1 од 2

www.K
RIK

.rs



Физичка лица: 
Брише се: 
 Име и презиме: Милан Лончар 

ЈМБГ:
Функција у привредном субјекту: Директор 

Уписује се: 
 Име и презиме: Миливој Марковић 

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

Промена директора: 

Директори - физичка лица: 
Уписује се: 

 Име и презиме: Миливој Марковић 
ЈМБГ:  

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  17.12.2012.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 158674/2012 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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