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Aucaunja 3a upw3pexie peracTpc, Pen-lc-wawa xojn BO,LtH Periicrap HIMHTC,JH 14X cy6jexa-ra, na OCHOBy 

4 3aKolla 0 Arenauja 	apanpeaue per 	 rnaciu PC 55/04) a Linalla 23. Ft 25. 3a1:011a 
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Ycoaja cc 3axTcn no;wocuona pcyacTpauvioue nanjane, ila ce y PeracTap npuope;u1ax cy6jeKara 
peracTpyje OCH Rai be apuopemo -  cyCijdcra 

DRI_JTVO ZA TRGOVINU1USLUGE NEW MAZEL TONI DOO BEOGRAI), DURICEVA 6 
ca c:leAcham noLtauama: 

flyno 110U1013110 IIMC: DRU,;TVO ZA IRGOVINUIUSLUGE NEW MAZEL TOV 
1)00 BEOGRAD, DURWEVA 6 

Hpaona qwpma: gpyurro0 ca orpananenom 0,1r000pnowhy 
CeLutinTe: lieorpaa (Tag) 
OHHC ,aeilaTtioc-rn: DR11"I'VO /A TRGOVINU I USLUGE 

CKpaheno 110CJI013110 IDIC: NEW MAZE1, TOV1)0013F,OGRAD 
PeracTapcka 6po. j/MaTaaaa 6poj: 20211997 
lipeTcmcno ,I_teJlaTHOCT: 51420 - TIT013HHA HA 13EIIHKO OgETIOM 14 013YTION4 
Hpaopemut cyojeKaTje perac-rponan 3a cno;liao TpronancKa apomeT 
Ilpanpexin cynjekaT ie peracrpooau is ycytyre y cnomaoTproonackom npomeTy 

110aatut o NaInur:Lly 

YouCann Kan 
loB4a1-1 0 500,00 RJR .y Anitapckoj HpOTHB13pC,1,110C111 

Yanaliell-yaeT Kai I itraA 
110Briaiiii 250,00 EUR, 19.10.2006 ro,anac ,y mulapcKoj uparvionpc;inocTa 

cipaHii I o;12 
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"floilann O ocimBa.mma: 

HNlc n npentme: B.1a;u1Nuip AI13111.1111(0133113 

.1N/1 BF

A;ipeca: . Fieorpa,3, (rp0;0, Cp6nja 

YnneOHn KannTa)] 
110Bilann 500.00 EUR ,y ;041-10pcxoj nparmuipe,rwocnt 

Ynaahen-yBcT KannTaa 
Ilowiann 250,00 FUR, 19.10.2006 ro,inne .y ;InnapcKoj npoTnimpe2wocrn 

Kaeo 100.00 0/0. 

Illoilanui 0 ;wpm-ropy: 
1/1N1C n upe3nme: BA0414mnp Arai  

.IMI;F:  

.7\,Tpeea: , Beorpwt (ypa,71), Cp6nja 

110;ialui 0 'lacTymitumma: 

30eTymnik 
14MC N npe3nme:13.1aqamnp ATanaIiKoBnh  

.11\41iF

(DynKunja y npluipe)mom cyojeKTy: gupckTop 

01330whaba y npomeTy 
Oftaainhen,a y ynyTpannbem npomeTy neorpampiena 
OBaanthen.,0 y eno..bnoTproBnnercom npomeTy neorpainviena 

1-lakna,Ty y n3nocy oft 3.600.00 Annapa 30 perneTpannjy naupeA naBe)tennx no)laTaKa Barmahena je 

FI0J1110C11011/1 perncTpannone npujaBe. 

06pa3.4oweibe 

110Anocitian perneTpaunone npnjaBe nomeo je perncrpannony upnjaBy 730 ocnaBalbe npalipenor cyojetcra 

DRUSTVO ZA TRGOVINU 1 USIA1GE NEW MAZEI, TOV 1)00 BEOGRAD, DUR1eEVA 6 

PenyaBajvhn 110 3axTeBy rvolocuoua, 063npom ;10 cy liCtlylbC1114 30xonom upewil)emi ye.110B11, peineno je 

Ka° y1131C110311THIV. 

Bucama naKinute 30 perncirpannjy 0)tpe1)ena je y cicTaxy CO Q3anoBuma 2., 3. n 4. Ype,a6e O BHCI11114 flaxna,ae. 

3a perneTpannjy Ii ,3pyre ycAyre Koje npy-A:a Arennuja 3a nputipeLme perneTpc (C,iy-A(6enn Lucian( PC 6poj 

109/05 

IJOYKA O LIPA13110N1 )117:KY: 

FlpoinB 01301' pemen,a momce ce 31701314TH iKaA6a MTiHncTpy lia;VICACHOm 30 nocA0Be npnBpcjie y POKY 021 8 Aana 

0,1 210.110 3ocTaBiban,0 penielba. a 'memo Arennajc 30 npuBpe;Ine perneTpe. 

PEFUCTPATOP 

N'InnaAnWN/farn 0 13 
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Na osnovu elana 104.-183. Zakona o privrednim drukvima (Si, Glasnik RS br. 125 od 
22. novembra 2004.) osnivae drukva sa ogranieenom odgovornoku —elan drukva, dana 
18.10.2006. godine donosi sledeeu : 

ODLUKU 0 OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUSTVA 

Clan 1. 

0 
OVOM odlukom se ureduje : 
prete2na delatnost drukva; 
vrednost osnovnog kapitala drukva, odnosno vrednost uloga osnivaea: 
naein i vreme uplate noveanog uloga, odnosno uno§enje nenoveanog uloga: 
ukupan iznos tro'Skova osnivanja drukva; 
vrsta i nadleinosti organa druSAva; 
zastupanje drukva; 
naein promene pravne forme drukva; 
trajanje i prestanak drukva; 
ostala pitanja. 

Clan 2. 
Puno poslovno ime drugtva glasi: 
Drugtvo za trgovinu i usluge "NEW MAZEL, TOV" d.o.o. Beograd 
(u daijem tekstu : Drukvo) 

Skraeeno poslovno ime Drugtva glasi: "NEW MAZEL TOV" d.o.o. Beograd 

Clan 3. 
Sedigte Drugtva je na sledeeoj adresi: 
Beograd,u1.Djurieeva br.6 

Clan 4. 
Preteina delatnost kojom ee se Drugtvo baviti je: 
-51420-Trgovina na veliko odeaom i obueom 
-51410-Trgovina na veliko tekstilom 
-52420-Trgovina na malo odeeom 
Drukvo mote obavijati i druge delatnosti, ukljueujuei i spoljnotrgovinsku delatnost , 
ukoliko za to ispunjava uslove predvidene zakonom. 
Napomena-osim onih delatnosti za koje je neophodna izrieita saglasnost nadle2nog 
organa. 

Clan 5. 
Ukupan upisan osnovni kapital Drugtva iznosi: 
500. EURA (slovima: Petstotinaeura) u dinarskoj protivrednosti. 
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Ukupan uplaeeni novani deo osnovnog kapitala Dru§tva iznosi: 
250. EURA (slovima: dvestotinepedesetevra) u dinarskoj protivrednosti. 
Ukupan uneti nenoveani deo osnovnog kapitala Drukva iznosi: 
	 (slovima: 	 

Preostali neuplaeeni, odnosno neuneti ulog bite uplaeen, odnosno unet, u roku od dye 
godine od dana registracije Drugtva u Registar privrednih subjekata. 

Clan 6. 
OsnivaZ Drugtva, odnosno njegov jedini elan je: 
VLADIMIR ATANACKOVIC, iz Beograda,ul .
jmbg; 	1.k. MUP Beograd 

Clan 7. 
Clan Drugtva ima pravo na isplatu dobiti, u skladu sa zakonorn. 

Clan 8. 
U pravnom prometu sa treeim licima Drukvo istupa u svoje ime i za svoj raaun. 
Za obaveze prema treeim licima , nastale u poslovanju Drugtva Drugtvo odgovara 
svojom celokupnom imovinom. 
Clan Drugtva ne odgovara za obaveze Drugtva osim do iznosa neunetog uloga u 
imovinu drugtva i u drugim slueajevima predvidenim zakonom. 

Clan 9. 
Drugtvo u unutragnjem i spoljnotrgovinskozn prometu zastupa direktor Drugtva, sa 
neogranieenim ovlagaenjima. 

Za direktora drugtva imenuje se: 
VLADIMIR ATANACKOVIC, iz Beograda,u1.
jmbg; 	1.k.  MUP

ORGAN! DRIATVA 
Clan 10. 

Poslove koje po Zakonu o privrednim drugtvima spadaju u delokrug Skupgtine yrgi elan 
elan Drugtva, pogto se radi o jednoolanom drugtvu. 

Clan Drugtva odlueuje o: 
odobravanju poslova zakljueenih u vezi sa osnivanjem drugtva pre registracije; 
izboru i razregenju direktora i urvrdivanju njegove zarade; 
odobravanju finansijskih izyegtaja; 
vremenu i iznosu isplate dobiti Clanu drugtva; 
imenovanju internog revizora ill revizora drugtva i potvrdivanju njihovih nalaza i 
migljenja, utvrdivanju naknade iii drugih uslova njihovog ugovora sa drugtvom; 
imenovanju likvidacionog upravnika i potvrdivanju likvidacionog bilansa; 
poveeanju i smanjenju osnovnog kapitala drugtva i emisiji hartija od vrednosti ; 
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davanju prokure i poslovnog punomoeja; 
prijemu novog elana i prenosu udela na treaa lica; 
statusnim promenama, promeni pravne forme i prestanku drukva; 
odobrenju pravnih poslova direktora i drugih lica, u skladu sa elanom 35. Zakona o 
privrednim dnikvima; 

sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju iii drugom raspolaganju imovinom velike 
vrednosti, u skladu sa Zakonom o privrednim dru§tvima; 
izmeni osnivaekog akta iii ugovora elanova drukva; 
obrazovanju ogranka DruStva; 
promeni poslovnog imena DruStva, 
davanju i opozivanju prokure. 

Clan 11. 
Poslove koji po Zakonu o privrednim drukvima spadaju u delokrug Upravnog odbora i 
direktora Drukva, po§to se radi o jednoelanom dru§tvu, obavlja direktpor Drukva. 
Direktor Drugtva je nadleian za : 
zastupanje Drukva i vodenje poslova DruStva u skladu sa zakonom i ovim osnivaekim 
aktom; 
utvrdivanje predloga poslovnog plana ; 
obavekavanje elana DruStva o poslovanju ; 
sprovodenje odluka elana Dru§tva; 
zakljueenje ugovora o kreditu, uz prethodnu pismenu saglasnost elana Drukva; 
Direktor mote vrSenje pojedinih poslova iz st. I. i 2. ovog elana preneti na druga lica 
ako to ovim osnivaekim aktom nije iskljueeno. 

Clan 12. 
Drukvo se osniva na neodredeno vreme. 
DruStvo prestaje odlukom elana Drukva iii u drugim slueajevima predvidenim zakonorn. 

Clan 13. 
Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Aktom o osnivanju, primenjivaoe se Zakon o 
privrednim drukvima. 

Clan 14. 
Izmene ovog Akta o osnivanju vrk se u pisanoj formi. 
Ovaj Akt o osnivanju je sastavljen u eetiri istovetna primerka, jedan za postupak 
registracije, dva za elana DruStva, jedan za sud overe. 
Ovaj Akt o osnivanju stupa na snagu danom overe od strane nadletnog suda. www.K
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Osnivae Dru'Stva: 

VLADIMIR ATANACKOVI 

Potvrdjuje se da je VLADIMIR ATANACKOVI, iz Beograda, svojerue'no potpisao 
ovu Odluku. 
Istovetnost imenovnog utvrdjena je na osnovu liene karte. 
Taksa za overu je naplaetna prilikom overe i poniStena. 

U Beogradu 	OPSTINSKI SUD U BEOGRADU 
	 2006.g. 	 Ovlakeni sluThenik 
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"NEW MAZEL TOV", doo 

Br. _____ 

20.---90d .  
G !‘ A r% 

"NEW MAZEL TOV" 
d.o.o. Beograd 
uI. Djurideva br.6 

AelOTORs„ Do()  

20 	r) 

UGOVOR 
O PROMENI - PRISTUPANJU 

dLANA DRUtTVA I 0 PRENOSU 
OSNIVA OKIH PRAVA I UDELA U DRUt TVU 

Beograd, 31.07.2007. godine 
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UGOVOR 
0 PROMENI - PRISTUPANJU eLANA DRU8TVA 

I PRENOSU OSNIVAOKIH PRAVA I ULOGA 
U DRUTVU » NEW MAZEL TOV« d.o.o.Beograd 

Zakljuoen dana 31.07.2007. godine u Beogradu izmedu: 

1. Vladimira Atanackovida iz Beograda, 
ul. , jmbg: 

( U DALJEM TEKSTU: CLAN DRU8TVA KOJI OSTAJE U DRU8TVU) 

2. Dru§tva sa ogranidenom odgovorno§ou za export-import 
),VERANO- MOTORS« Beograd, ul. Vojvode Stepe 
br.352, koje zastupa direktor dru§tva Jovan Sijan 
Matidni broj: 17145762 
Pib:100000944 

( u daljem tekstu: CLAN DRUSTVA KOJI U PRISTUPA DRU8TVU) 

Predmet: Regulisanje prava i obaveza povodom pristupanja novog 
alana dru§tvu "NEW MAZEL TOV" d.o.o. Beograd 

Clan 1 

U Dru§tvo za trgovinu i usluge " NEW MAZEL TOV " d.o.o. Beograd, 
ul. Djurieeva br.6, pristupa novi 'elan dru§tva Dru§tvo sa ograniaenom 
odgovornoku za export-imort "VERANO — MOTORS" d.o.o. Beograd 
preuzimajuai deo prava i obaveza od alana dru§tva koji ostaje u 
dru§tvu, od dana potpisivanja ovog Ugovora. 

Clan dru§tva koji ostaje u Dru§tvu odgovara za sve obaveze Dru§tva 
"NEW MAZEL TOV" koje su nastale do dana potpisivanja ovog 
ugovora, ukljuaujuai kako sve dospele obaveze tako i obaveze koje 
nisu dospele a nastale su pre potpisivanja ovog Ugovora. 
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Clan 2 

Olan dru§tva Vladimir Atanackovio ustupa Dru§tvu "VERANO —
MOTORS" d.o.o. Beograd svoj udeo od 70 % u ukupnom osnovnom 
novaanom kapitalu Drutva "NEW MAZEL TOV" d.o.o. Beograd, bez 
nadoknade. Ustupanje udela vr'i se na dan potpisivanja ovog 
Ugovora. 

Clan dru§tva Vladimir Atanackovia nakon ustupanja udela iz stava 1 
ovog elana raspola2e udelom od 30 % u ukupnom osnovnom 
novaanom kapitalu Dru§tva "NEW MAZEL TOV", tako da novaeni 
kapital dru§tva nakon ustupanja udela raspodeljen je na sledeCi 
naain: 

Ukupan upisani noveani kapital dru§tva iznosi 500,00 Evra u 
dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu na dan uplate. 

Ukupan upisan novoani kapital dru§tva iznosi 250,00 Evra u 
dinarskoj protivrednosti uplaeen na dan 19.10.2006. godine: 

Clan dru§tva Vladimir Atanackovid - udeo od 30 % 
Upisano 150,00 Evra u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu na 
dan uplate. 
Uplaoeno 75,00 Evra u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu na 
dan uplate. 

Olan dru§tva "VERANO-MOTORS"d.o.o. Beograd — udeo od 70 % 
Upisano 350,00 Evra u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu na 
dan uplate. 
Uplaeeno 175,00 Evra u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu 
na dan uplate. 

Olanovi dru§tva saglasni su da izvr§e upis uplate preostalog upisanog 
a neuplaaenog osnovnog kapitala Dru§tva "NEW MAZEL TOV" d.o.o. 
Beograd, najkasnije do 19.10.2008. godine, sve u skladu sa 
Zakonom o privrednim dru§tvima. 
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Clan 3 

Direktor Dru§tva "NEW MAZEL TOV" d.o.o. Beograd sa 
neograniaenim ovlakenjima u poslovima zastupanja u unutra§njem i 
spoljnotrogivnskom poslovanju ostaje Vladimir Atanackovia iz 
Beograda, jmbg: 

Funkciju direktora lice iz stava 1 steklo je danom osnivanja Dru§tva 
"NEW MAZEL TOV" i njegova ovlakenja upisana su u Registar 
privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre re§enjem broj 
BD 171406 od 24.10.2006. godine. 

Pored Vladimira Atanackoviea za zastupnika dru§tva sa 
neogranioenim ovla§denjima u poslovima zastupanja u unutrathjem i 
spoljnotrgovinskom poslovanju imenuje se Milica Lekia iz Beograda. 
Ovlakenja zastupnika proizvode pravno dejstvo danom upisa 
njegovog ovlakenja u Registar privrednih subjekata pred Agencijom 
za privredne registre. 

'elan 4 
Ugovorne strane saglasne su da svoje odnose poslovanja u dru§tvu 
nakon pristupanja novog olana Dru§tva urede kroz Izmene 
osnivaCkog akta Dru§tva "NEW MAZEL TOV" d.o.o. Beograd. 

Clan 5 
Ugovorne strane saglasne su sa odredbama ovog Ugovora i 
potpisuju ga bez primedbi. 

Clan 6 
Ovaj ugovor je saainjen u aetiri /4/ istovetna primerka od kojih svaka 
strana zadr2ava po jedan /1/ primerak, a ostali slu2e za potrebe 
nadle2nih organa. 

CLAN DRUtTVA 
KOJI OSTAJE U DRUtTVU 

Vladimir Atanackovie 
Beograd, 

'kit LC/tic; cit.( 

7-)ttfloil  

\AN DRU TVA 
,,P01 PRI UPA DRUSTVU 

"VERAN — MOTORS" d o.o. 
Beograd, Vojvode Step 352 
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„NEW MAZEL TOV” d.o.o. 
Beograd 
Djundeva br.6 

ANC: 0 TUFO:3" r --) p 

111111111111 

IZMENE ODLUKE 0 OSNIVANJU 
DRUtTVA „NEW MAZEL TOV" 

d.o.o. Beograd 

Beograd, 31.07.2007. godine 
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Na osnovu Zakona o privrednim dru§tvima i op§tih akata Dru§tva za trgovinu i 
usluge „NEW MAZEL TOV" d.o.o. Beograd, Djurioeva br.6, olanovi dru§tva 
Vladimir Atanackovio iz Beograda, ul. 21. Kne2evac br.7 i Dru§tvo sa 
ogranieenom odgovorno§au za export-import „VERANO — MOTORS" Beograd, 
ul. Vojvode Stepe br.352, koji tine skup6tinu Dru§tva dana 31.07.2007. godine 
donose sledeee: 

IZMENE 
ODLUKE 0 OSNIVANJU PRIVREDNOG DRLATVA 

„NEW MAZEL TOW" d.o.o. Beograd 

Menjaju se odredbe Odluke o osnivanju privrednog dru§tva „NEW MAZEL TOV" 
d.o.o. Beograd, koje se odnose na osnivaee, osnivaeki kapital, lica ovlakena za 
zastupanje, organe upravljanja Dru§tvom, tako da iste glase: 

elan 1. 
Menja se elan 5 tako da isti glasi: 
Ukupan upisani osnovni kapital Dru§tva iznosi: 
500,00 evra (slovima: petstotinaevra) u dinarskoj protivrednosti po srednjem 
kursu NBS na dan uplate. 
Ukupan uplaeeni noveani deo osnovnog kapitala Dru§tva iznosi: 
250,00 evra (slovima: tri stotine evra) u dinarskoj protivrednosti uplaCen na dan 
19.10.2006. godine. 

Clan dru§tva — Vladimir Atanackovio — udeo od 30 % 
Upisano 150,00 evra (slovima:stotinupedesetevra) u dinarskoj protivrednosti. 
Uplaoeno 75,00 evra (slovima:sedamdesetpetevra) u dinarskoj protivrednosti po 
srednjem kursu NBS na dan uplate. 

Clan dru§tva — „VERANO — MOTORS" d.o.o. Beograd — udeo od 70 % 
Upisano 350,00 evra (slovima:tristotinepedesetevra) u dinarskoj protivrednosti. 
Uplaeeno 175,00 evra (slovima:stotinusedamdesetpetevra) u dinarskoj 
protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. 

Ukupan uneti nenoveani deo osnovnog kapitala Dru§tva iznosi: 
	  (slovima: 	  

Preostali neupladeni, odnosno neuneti ulog bite uplaCen, odnosno unet, u roku 
dve godine od dana registracije Dru§tva u Registar privrednih subjekata. 
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Clan 2. 
Menja se elan 6. tako da isti glasi: 
Olanovi Dru§tva su: 
1. Vladimir 	Atanackovie 	iz 	Beograda, 
jmbg: 

2. Druitva sa ogranidenom odgovomotou za export-import 
vVERANO- MOTORS Beograd, ul. Vojvode Stepe br.352, 
Matieni broj: 17145762 
Pib:100000994 

Clan 3. 
Menja se elan 9 tako da isti glasi: 

Dratvo u unutra§njem i spoljnotrgovinskom prometu sa neogranieenim 
ovlat'oenjima zastupa direktor Dru§tva : 

VLADIMIR ATANACKOVIC iz Beograda, ul.
jmbg: 

Zastupnik dru§tva sa neogranioenim ovlakenjima u poslovima zastupanja u 
unutra§njem i spoljnotrgovinskom poslovanju je : 

MILICA LEKIC iz Beograda, ul.
jmbg:  I.k. Sup Beograd 

Clan 4. 

Menja se elan 10 tako da isti glasi: 
Skup§tinu Dru§tva eine elanovi Dru§tva. (dvoelano Dru§tvo) 
Skup§tina Dru§tva odlueuje o: 

1. Odobravanju poslova zakljueenih u vezi sa osnivanjem dru§tva pre 
registracije; 

2. lzboru i razre§enju direktora i utvrdivanju njegove zarade; 
3. Odobravanu finansijskih izve§taja; 
4. Vremenu i iznosu isplate dobiti elanu dru§tva; 
5. Imenovanju internog revizora iii revizora dru§tva i potvrdivanju njihovih nalaza 

mi§ljenja,utvrdivanju naknade iii drugih uslova njihovog ugovora sa dru§tvom; 
6. Imenovanju Iikvidacionog upravnika i potvrdivanju Iikvidacionog bilansa; 
7. PoveOanju i smanjenju osnovnog kapitala dru§tva i emisiji hartija od vrednosti; 
8. Davanju prokure i poslovnog punomoeja; 
9. Prijemu novog alana i prenosu udela na treaa lica; 
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10. Statusnim promenama,promeni pravne forme i prestanku dru§tva; 
11. Odobrenju pravnih poslova direktora i drugih Iica,u skladu sa Olanom 35. 

Zakona o privrednim dru§tvima ; 
12. Sticanju,prodaji,davanju u zakup,zalaganju iii drugom raspolaganju imovinom 

velike vrednosti,u skladu sa Zakonom o privrednm drutvima; 
13.1zmeni osnivadkog akta iii ugovora Clanova dru§tva; 
14.Obrazovanju ogranka Dru§tva: 
15. Promeni poslovnog imena Dru§tva; 
16.Davanju i opozivanju prokure. 

Skup§tina dru§tva donosi odluke u skladu sa odredbama Zakona o privrednim 
dru§tvima. 

Clan 5. 

Menja se Clan 11 tako da isti glasi: 

Direktor dru§tva mok'e biti elan dru§tva iii druga lica. Direktora dru§tva bira 
skup§tina dru§tva. 

Direktor dru§tva nadle2an je za: 
1. Zastupanje dru§tva i vodjenje poslova druttva u skladu sa Zakonom i 

osnivadkim aktom. 
2. Utvrdjivanje predloga poslovnog plana. 
3. Sazivanje sednice skup§tine dru§tva. 
4. Sprovodjenje odluka Clanova dru§tva. 
5. Zakljudivanje ugovora o kreditu, uz prethodnu pismenu saglasnost Clanova 
dru§tva. 

Zastupnik Dru§tva obavija poslove iz nadle2nosti direktora Dru§tva. Zastupnika 
Dru§tva imenuje i razre§ava Skup§tina Dru§tva i on za svoj rad odgovara 
Skup§tini Dru§tva. Ovlakenja zastupnika upisuju se u Registar privrednih 
subjekata kod Agencije za privredne registre. 

Clan 6. 
Ove izmene Odluke o osnivanju saCinjene su u 4(Cetiri) istovetna primerka, i 
stupaju na snagu danom overe od strane nadle2nog suda. 

eLANOV1 DRU8TVA: 

Vladimir Atanackovid 
/pc 	( 

21' p 

„VERANGLMOTORS" d.o.o. 
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Kii-ekCk FLOM U, 
Alrausja aa upi11Jpc Jwc perticrpe 

PerucTap npuBpe,anux cy6jeKaTa 

64( 93049/2007 

,Ltana, 09.08.2007 ro,qune 
BeorpaB 

LATh‹,),\ 	'-C 

Aremaija 3a npHripenue perucTpe, PerucTpaTop KojH ROAN PerucTap HpviBpenHHx cy6jeKaTa, Ha 
ocHoBy 4n. 4. 3aKona 0 arenumju 3a npuBpeane perucTpe (Criy)K6eri rnacnAK PC 6p. 55/04), Linana 
23. H 25. 3aKona o perucTpauuju npuBpe,annx cy6jeKaTa (Cay)K6enn TnaCHHK PC 6p. 55/04, 61/05), 
pewaBajyhH no 3axTeBy noAnocuona perucTpauuone npujaBe 3a perucTpauujy npomene noAaTaKa 
npuBpeAnor cy6jema y PerucTap npuBpeBnnx cy6jeKaTa, KojH je no,ulieT oa crpane: 

HMe n npe3ume:13.riam4mup ATauanKoButi 
JME1: 
Aapeca: Beorpa,l-CTapu 	Cp6uja 

,UOHOCH 

PEIIIEME 

YcBaja ce 3axre6 nomiocuoua perucTpanuone npujase, na ce y PerucTap npuBpe,anux cy6jeKaTa 
perucTpyje npomena no,qaTaKa o npuBpexiom cy6jeKTy ynucanom y PerucTap npuBpeBnux cy6jeKaTa 

DRUTVO ZA TRGOVINU I USLUGE NEW MAZEL TOV DOO BEOGRAD, DURICEVA 6 

ca ma-miium 6pojem 20211997 

H TO eneneram npomeHa: 

Ilpomena oeminana: 
Ynucyje ce: 

flocnoBno ume: DRLATVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOCU ZA EXPORT- 
IMPORT VERANO-MOTORS BEOGRAD, VOJVODE STEPE 352 

PerucTapcmi / MaTH4HH 6poj: 17145762 
Aapeca: BojBorte CTene 352, BeorpaA-BoKaoBaLt, Cp6iija 
YAeo: 70,00% 

Ynucanu KanuTan 
HoBvanu 350,00 EUR 

Ynnaheu - yne-r Kanwran 
HoBmanu 175,00 EUR, 19.10.2006 marine 

llpomeHa Kanwraaa ocHnHaHa: 
3a ocnuBaila: 

Hme H npe3ume: arrainimup ATanauKoBnh 
JMET: 
Aapeca:  Scot paA-C-rapii FpaA, Cp6tija 

CTpana 1 oil 2 
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Biome ce: 
YnHCaHH Kararran 

HoByann 500,00 EUR 
Ynnahem - yuleT Kannian 

HOBHaH14 250,00 EUR, 19.10.2006 romnue 
Ynncyje ce: 

YnncaH14 Kanwran 
HOW-IBM,' 150,00 RJR 

Ynnaherni KannTan 
HOBLIBHH 75,00 EUR. 19.10.2006 romffle 

flpomeria yileaa ocHHBaqa: 
3a ocHnBaga: 

Mime n npe3nme: Bnannmnp ATanauxoBiAti 
MEP 2
Anpeca: . , Beorpan-Crapn Ipan, Cp6mja 

Emile ce: 
Yneo 100.00% 

Yrincyje ce: 
Yneo 30,00% 

llpomella 3acTyrnillKa: 
Ynncyje ce: 

liMe H npe3nme: Miuinua JleKnh 
JMEI: 
Anpeca: Tpe6eBnhKa , Beorpan (rpam), Cp6nja 

(13yHKunja: 3acTyranK 
OBnamhelba y yHyrpannbem npome-ry neorpalingeHa 
OBnanthelba y C110JbHOTpr0BHHCKOM npomeTy HeorpaunvieHa 

06pa3noweibe 

FlonHocnnan perncTpannone npnjaBe nonHeo je nama 07.08.2007 perucTpaunoHy npnjaBy 3a 
npomeny nor a-raKa o npimpenHom cy6jeKTy yrincaHom y PerncTap npuBpenunx cy6jeKaTa Kao 

DRIATVO ZA TRGOVINU I USLUGE NEW MAZEL TOV DOO BEOGRAD, DURICEVA 6 

PetHaBajytin no 3ax-reBy no,aHocnoua, 06314pom na cy ncnyi-belan 3aKoHom npenBlAeun yC1I0B1i, 
petneHo je Kao y ,EIFIC1103HTHBy. 

Bncpnia HaKHane 3a pernc-rpaoHjy y 113H0Cy on 2.400,00 ,annapa onpebena je y cKnany ca 
gnaHonima 2., 3. 1,1 4. Ypen6e o BHCHHH HaKHane 3a pernc-rpaunjy H npyre ycnyre Koje npywa 
Areminja 3a npimpenHe perncare (Cny)K6enn EflaCHHK PC 6poj 109/05). 

IloyKa o npamom neKy: 
ilpOTHB oBor petneFba mowe ce 143jaBHTH )Kan6a 
Munnupy Ha,anewHom 3a nocnoBe npnBpene PC, 
y poKy on 8 ,aaHa on naHa npnjeMa pewea,a, 
a npeKo AreHunje 3a npw3penHe perncTpe. 

PEF,(ICTTOP 

CTpaula 2 on 2 
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PIRAEUS 
BANK 

Agencija za privredne registre 
Trg Nikole Pagiea 1 
11000 Beograd 

Beograd, 31.10.2008. 

Na osnovu Zakona o privrednim drt8tvima (SluTheni glasnik RS br 125/2004) Piraeus Bank 
AD Beograd izdaje sledeee: 

POTVRDU 0 UPLATI OSNIVAU<OG ULOGA 

Kojom se potvrduje da je dana 31.10.2008. na mewl u naoj banci 125-0000001750111-85 
uplaeen iznos od RSD,. 6.375,00 ti to po srednjem kursu na dan uplate predstavlja 
protivvrednost EUR 75. 

Novae je uplaeen na ime osnivai:koi2 kapitala za NEW HAZEL TOV, Cvijieeva 129 
Beograd. 

Novae je uplatio jedan od osnivaea Vladimir Atanackovie iz Beograda. Ulica  
JMBG: . br.lk  F 

Potvrda se daje na zahtev imenovanih za nad10.nu agenciju i u drupe svrhe se ne ino2e 
koristiti. 

Piraeui 13. 1 A D B 	rad 

, 

r Mu 	
i 

a vulj vetitinit AtiP 
rektor tilijalr Kontrulor 

a 11 I. b 
PIRAEUS BANK AKCIONARSKO DRUSTVO BEOGRAD 	 ,na 	 ' I(Y, 	1 

lrfJ4 	la,  • 	 ; 	 ; 

0 " '1; 	 co, 
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_ 
.11< .1)1:11rX'AP. 	L 	;w• 

Pei 0ctap upimpe.:00ix c.6jeKara 

bit 139043:2008 

;Italia, 05.11.2008 roamie 

keoi past 

500 0(0 81605S 

eintitia 	 pei 	ipe, 	 kojii 130:01 Pei 	 Cijekm a. 

iia 	 4. 3aKolia 0 arcnulljll ia !mitre:we pei 	pe (C.1)>K6e110 1:1aC1111K PC 6p. 55 041. 

23 ii 25. 3akolia 0 peruclpatwjit immmeminx e)6jekara 	 I:C.10111K PC 6p. 55404. 

01051. peilialiajli0 	 00.100(..3100a perucrpaurtolie npujalse 'ia pei 	ipaiti(j, !moment: 

!Rua laKa IIpltlipeallUf e)iijeKia 	Pe!!!‘. lap trpinme,unix QC/it:Kara, li.0.111ie110.111e1 0,11:1 paw: 

11\ie II imentme: ;tparan Jeph:olinh 

\,mee;!: 1;e0i pa.i 1i p.1.0. C pCmja 

J.011( .4211 

PEWE1bE 

Ycliaja ee •3axret3 no:nioeilona pei ICrpauuolic 	 iia CC 	Pei R:lap iipimpe:1010, 

Q.151eNal a pernerp)it: lipomena no;taiaKa 0 upiiiipealium cy6jek 	N, imeanom) Pernclap lipniMe;11111x 

C)6jeKa ! a 

DRUtiTVO ZA TIZGOVINU I USLUGE NEW MAZEL 'WV 1)00 
BEOGRAD, CVIJICEVA 129 

Ca Mar11111111N1 6pojem 20211997 

11 10 c.le_lehlix 0pomelia: 

I Ipomena 	 uptuipc,tiloi .wym 

Yillicyje cc: 

I loimatin 

Y11.4111C1111 250.00 Lt. 1 R, 03.11.2008 0,10ile 

Ilpomeita kawiTa.la ocimmittir. 

ocilmtaqa: 

H‘te 	 13:1a,timilp lananKonnh 

1\11;1 .: 

Aapeca: . heoi pa;t-C'iapit 1..pa;1. Cp6i0a 

Yilitcyj

110B11i11111 ki111111:1:1 

VILlah(21111 75,00 	31.1(1,2(1(18 ro:Ritie 

oewilsaqa: 

1 loc..10B00 11\ter 	IVO SA OGIt.N.NICTINONI 01)GOV(WN()S(.:11 IA 

LAPOR.1 -1 NIP()R.I VEltANO-N1/1 ORS 131:.()G12A1). V0.1V(A)F. STEPE 352 

C paiia 1 0:( 2 
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PeritetapcKit Nlattrititt Cipo.j: 17145762 

-1,.3peca:13613o,- te Crctie 352. keot pa,1-13o -,K;toBatt, CpCittja 

Yttlicyje cc: 

1101Nalit1 kallliTil:1 

','11:1alle1111 175,00 FUR. 1)3.11.2008 °Ain't: 

(M5p113.110iNelbe 

IloAttocit.tall pet tic rpattitotte ttpujatie tiomico je ;Kula 04.11.2008 peritcrpaitttotty tipttjat3) 3a 

tipomett tio.laraKa o ttplinpelito i c:,3"itex1 	tincatio‘t y Petite tap ttp303pe;0113\c6jekaril Kao 

DRI'tiTNTO GA 'FRGOVINL 1 1:SLUGE NEW MAZEL TOV 1)00 

BEOGRAD, CV1.11(EVA 129 

PellIaliajhil 110 .3aNTeliy 110,1110C11011a. 0(5331130m ;la c\ ticitylbettit 3aKottom 0pc3,13111jettit 

yclomt. pcittettoje Kao V ,.itictio3irttitsy .  

13tictitta 11;11:11a,'W sa pellicipaittij 	tr311oc ()A 5.400.00 ;33111apa olpebetta 	y eK.la.ay ca 

tt:tatioutima 2.. 3. it 4. Ypc,36e o titictititt tiamia;te 	pertict.patlitj 	13 ;31-.3yre yc:tyle Koje npy;Ka 

At ettiltita 3a tipittspc;ute. petlic - rpe (C.':1 -,KCIettit iaacnWWK PC opoj 109;05). 

I 	Ka 0 tipaittio.31.teKy: 

Ilpo- ritti 0110f pet !let 	Nity,Ke cc It3jamt tit -,Na_1(5a 

\ twine tpy tia:t.tc -,Kitom -.3a Hoc:wise tipitupeAe PC, 

poKv 0;38 ;Kula o,-3,1L111a liptijema peittetha, 

tipcKo Arettlit3te 3a 	 pet tic pc. 

11-1.11C ITA l'()P 

MtmaAtittNiarAor3 

Crpatta 2 0;3, 2 
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Na osn•vu dana 137 Zakona o privrednim drugvtima Skupgtina elanova DRU§TVA ZA 
TRGO INU I USLUGE NEW MAZEL TOV DOO BEOGRAD CVIJItEVA 129 (u 
daljem tekstu: Drugtvo) koju tine elan Vladimir Atanackovie i Verano-Motors d.o.o. 
Beogra , donela je dana 22.12.2008. godine 

  

11 111 
000048 314626 

ODLUKU 
0 POVEtANJU OSNOVNOG KAPITALA 

Clan 1 
Osnov i kapital Drugtva iznosi 500 EUR. 

 

0 

Clan 2 
KONSI ATUJE SE da je samo elan Drugtva Verano-Motors d.o.o. Beograd na osnovu 
odluke o unogenju dodatnih uloga radi poveaanja osnovnog kapitala Drugtva od 05.12.2008. 
godine na raCun Drugtva uplatio sledeoe iznose: 

dana 10.12.2008. iznos od 42.006.900 dinara koji po srednjem kursu NOS-a na dan 
uplate iznosi 500.000 EUR; 
dana 10.12.2008. iznos od 84.013.800 dinara koji po srednjem kursu NBS-a na dan 
uplate iznosi 1.000.000 EUR; 

— dana 11.12.2008. iznos od 42.643.400 dinara koji po srednjem kursu NBS-a na dan 
uplate iznosi 500.035,18 EUR; 
dana 11.12.2008. 55.436.420 dianara koji po srednjem kursu NBS-a na dan uplate 
iznosi 650.045,73 EUR; 
dana 12.12.2008. iznos od 24.953.746 dinara koji po srednjem kursu NBS-a na dan 
uplate iznosi 290.000 EUR; 
dana 12.12.2008. godine iznos od 41.302.752 dinara koji po srednjem kursu NBS-a 
na dan uplate iznosi 480.000 EUR; 
dana 15.12.2008. iznos od 7.004.936 dinara koji po srednjem kursu NBS-a na dan 
uplate iznosi 80.000 EUR; 
dana 15.12.2008. iznos od 6.049,63 dinara koji po srednjem kursu NOS-a na dan 
uplate iznosi 69,09 EUR 

KON TATUJE SE da zbir uplaeenib iznosa Clana Drugtva Verano-Motors d.o.o. Beograd 
po osnsvu unogenja dodatnih uloga iz stava 1 ovog Clana iznosi dinarsku protivrednost iznosa 
od 3.510.150 EUR. 

Clan 3 
POV CAVA SE osnovni kapital Drugtva za iznos od 3.500.150 EUR, tako da nakon 
povec nja osnovni kapital Drugta iznosi 3.500.650 EUR. 

Clan 4 
PO 9 CAVA SE udeo Clana Drugtva Verano-Motors d.o.o. Beograd za iznos od 3.500.150 
EUR, ako da isti nakon poveoanja iznosi 3.500.500. 

Clan 5 
Nako poveeanja osnovnog kapitala osnovni kapital Drugtva iznosi 3.500.650 EUR i 
podelj n je na dva udela tako da: 

- Cla Drugtva Verano-Motors d.o.o. Beograd ima udeo koji iznosi 3.500.500 EUR, gto 
pre stavlja 99,9957% osnovnog kapitala Drugtva 

- C1. Drugtva Vladimir Atanackovie ima udeo koji iznosi 150 EUR gto predstavlja 
0,0 43% osnovnog kapitala Drugtva 

Clan 6 
Na o ovu upisanih i uplaeenih uloga iz Clana 4 ove Odluke, stieu pravo ueegea u dobiti 
Drug a za poslovnu 2009. godinu. 
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Vladi it Atanackovie 

Flan 7 

Izvrgiti zmene osniva6kog akta u skladu sa ovom odlukom. 
Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka. 

U Beo adu, dana 22.12.2008. godine 

NEW MAZEL TOV DOO BEOGRAD 
LANOVI DRU§TVA 

t 

rs d.o.o. Beograd 
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V adimir Atanackovid 
ti V 

Verano-Motors d.o. ,B ofad 

11.1 P2tv;V1j 

GGC 

N osnovu elana 137 Zakona o privrednim dnigvtima i Odluke o povedanju kapitala od 
05 12.2008. godine, Skupgtina lanova DRUgTVA ZA TRGOVINU I USLVGE NEW 
M ZEL TOV DOO BEOGRAD CVLIItEVA 129 (u daljem tekstu: Drugtvo) koju dine 

Vladimir Atanackovi6 i Verano-Motors d.o.o. Beograd, donela je dana 122.12.2008. 
go ine 

  

ODLUKU 
0 IZMENAMA OSNIVAtKOG AKTA 

 

 

0 

Clan 1 

M: nja se 61an 5 osnivgkog akta tako da isti sada glasi: 

novni kapital Drugtva iznosi 3.500.650 EUIt i pixIeljeti je ni dva udela tako da: 

Ian Drugtva Verano-Motors d.o.o. Beograd ima udeo koji iznosi 3.500.500 EUR, 
to predstavlja 99,9957% osnovnog kapitala Drugtva 
Ian Drugtva Vladimir Atanackovia ima udeo koji iznosi 150 EUR gto predstavlja 
,0043% osnovnog kapitala Drugtva 

Clan 2 

O all 61anovi osnivgkog akta ostaju neizmenjeni. 

Clan 3 

O luku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka. 

U 	eogradu, dana 22.12.2008. godine 

NEW MAZEL TOV DOO BEOGRAD 
LANOVI DRIATVA 
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Pe 41  a Clxii rj a 
Arcauxja as apktapaque parxerp) 

                

                 

                

                 

                  

PerncTap lopegHxx cy6jeKaTa 	 50000 1972155 

Ba 1774/2 09 

)1jaHa, 26.0 .2009 rogxHe 
Beorpag 

Ar Hwija 3a npimpeoaHe perxcTpe, PerHcTpaTop Koji' aux PerHcTap npuspegHxx cy6jeKaTa, 
Ha OCHOBy MR. 4. 3aKoHa o aremisji4 3a nplopegHe perxcipe (Cny)K6em rnaCHNK PC 6p. 55/04), 
HnaHa 23. 25. 3aKoHa 0 perkicTpauxjit nimpegmix cy6jeKaTa (Cny-A6eri EflaCHHK PC 6p. 55/04, 
61/05), pe aaajyhil no 3axTeBy nogHocllona perucTpauxoHe npxjase 3a permTpauxjy npomeHe 
nogaTaKa pxupegHor cy6jeicra y PerucTap npuBpeaHxx cy6jeKaTa, Kojii je nogHeT Qa cipaHe: 

I'IMe H 

JM5F: 
Agpeca

,EWHOCH 

pexime: MilnaH HeTpouxh 

, HHW (rpag), Cp6xja 

PELTIER& 

YcRaja 
perucTpyj 

e 3axTes nogHocHoua perucTpauxoHe npxjaee, na ce y PerHcTap npmapeguxx cy6jeKaTa 
npomeHa nogaTaKa o npuspegHom cy6jeKry ynxcaHom y PerucTap npmapegHxx cy6jeKaTa 

DRUTVO ZA TRGOVINU I USLUGE NEW MAZEL TOV DOO 
BEOGRAD, CVITIeEVA 129 

ca MaTHLM M 6pojem 20211997 

H TO cnea hux npomeua: 

ilp0Meila i CHOBHOT Kanwraaa npuBpeaHor gpywirea: 
Yn yje ce: 
HOB aux KanxTan 

nucam 3.500.150,00 EUR 
nnahetat 3.500.150,00 EUR, 15.12.2008 rogxHe 

Ilpomella Nanwraaa ocHnBaqa: 
3a ocumBa a: 

Hocno Ho ',me: DRIATVO SA OGRAWENOM ODGOVORNOkU ZA EXPORT-IMPORT 
VERANO MOTORS BEOGRAD, VOJVODE STEPE 352 

PerucT pcm4 / MaTHMHH 6poj: 17145762 
Agpec : Bojaoge CTene 352, 6eorpag-BoKaoaaa, Cp6Hja 

Yn cyje ce: 
Ho aHN KanilTaJI 

nucam 3.500.150,00 EUR 
nnaheHH 3.500.150,00 EUR, 15.12.2008 roame (yaeo y yKynHom Kantrrany H3HOCH 
9,9957 %.) 

OrpaHa 1 op, 2 
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TipomeHa y, ena ocHHEtatta: 
3a OCH14 :atm: 

floc) I BHO HMe: DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU 
ZA E. 'ORT-IMPORT VERANO-MOTORS BEOGRAD, VOJVODE STEPE 352 
Perm. apckH / MaTiPtHH 6poj: 17145762 
Anpe a: BojBone CTene 352, Beorpan-BoKnosau, Cp6Hja 

E we ce: 
Yneo 70,00% 

Y Hcyje ce: 
Yneo 99,9957% 

3a ocHH ama: 
1'IMe npemme: Bna,EntmHp AraHankomth 
JME : 
Anpe a:  Beorpan-Crapes Fpa,n, Cp6Hja 

B Hwe 
Yneo 30,00% 

Y Hcyje ce: 
Yneo 0,0043% 

06pa3aomeme 

flowtocH aq perticTpanHoHe npHjase nonHeo je nana 23.01.2009 ycarnauteny permTpabwoHy 
npmjaay 3a pomeHy nonaTaka o nptmpeitHom cy6jeKry ymicaHom y PerHcrap npHapentffix cy6jekam 
kao 

DRUSTVO ZA TRGOVINU I USLUGE NEW MAZEL TOV DOO 
BEOGRAD, CVIJIeEVA 129 

PewaBaji htt no 3axreny nonnocHona, 063Hp0m na Cy HcnytbeHH 3ax0nom npens4eHH ycnomt, 
peweno je ao y nitcno3HTHay. 

Bnctma HaRHane 3a perttc-rpanHjy y H3Hocy on 5.040,00 Awl apa onpebeHa je y cknany ca 
9.nanowama 2., 3. H 4. Ypen6e o BHCHH14 HaxHane 3a perncrpannjy H )pyre ycnyre la* npy)ka 
AreHUHja 3 npHspenne perHcrpe (Cnpk6e1t rnacmtk PC 6poj 109/05). 

Hoyka 0 n. aBHOM nexy: 
Hponte OB r pemetba mowe ce 14*MM )kan6a 
Mumtcrpy Hannemutom 3a nocnose npHspe,ae PC, 
y poky on naHa on nana npHjema pewetba, 
a npeko A mwje 3a npHapenHe perHcrpe. 

CrpaHa 2 oil 2 
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Ha ochoBy h.q. 137. a y Bent ca hnahom 154. 3aKoha o npuBpe,ahhm ApyunBhma („Cny)K6emi 
FIlaCHNK PC", 6poj 125/04), OCHI4Ba414 Apywma "ORCHESTRA FASHION GROUP 
D00",ya.1.1Bujhheso 129, aaha 16.09.2009. ro,ahhe, Aohoce cneaehy o,u.nytcy 

0,11JIYKY Q PA3PE[IIEIbY H HMEHOBAIbY ,EIHPEKTOPA APYLIITBA 
'ORCHESTRA FASHION GROUP DOO" 

LInah 1. 

Pa3pernatia ce ApKtiocm ahpex-Top ,apyurrBa B11AAHMHP ATAHAUKOBPITI, MaT1441-114 6poj 

1-1.nah 2. 

HMenyje ce 3a hoBor anpeicropa ApyurrBa MHJIHIAA JIEKHR,mailnin 6poj 
( 603 orpahhherba) 

I-Inah 3. 

OBa o.anyxa cTyna ha chary Aahom Aohoweuba. 

Ilnah 4. 
J1000159 

           

 

264453 

 

  

OBa oanyka ce puyia ynhcaTh y Kibury worm apyurrBa Imo 14 y PentcTap Arehuhje 3a 
npuBpezthe perucTpe Peny6nhxe Cp6Hje. 
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41011494 417  AA eaC/1  /4-011P  

So.o.2c3o 

Petty 	
Arearastialak upaupeuto pormwo 

  

PenicTap HIMBpe,E[HHX cy6jeKaTa 	 5000022957783 

Eg 143526/2009 

AaHa, 21.09.2009 roaime 
Beorpaa 

Arenuirrja 3a npnsrpemie perncTpe, PerncTpaTop Koji,' Boar' PerncTap npvispemmx cy6jeKaTa, na 
ocnoay Lin. 4. 3aKona o arenunjm 3a nprinpe)rte perncTpe (Cay)K6enn raacrniK PC 6p. 55/04), gaarra. 
23. H 25. 3aKona o perncTpaumjn npnapeannx cy6jeKaTa (Cny)K6enn rnacrinK PC 6p. 55/04, 61/05), 
pemaBajyhH no 3axTeuy no.rrnocnoua perncTpannone npnjaae 3a perncTpannjy npomene nogaTaKa 
npmapeanor cy6jeKTa y PerneTap npimpearinx cy6jeKaTa, Kojn je no,aneT IDA cTparie: 

Hme H npe3nme: MHJIHIla JIeK%Th 
JA4BF:
Aapeca: , beorpaa (rpar), Cp6nja 

ii0H0C14 

PEIIIEU,E 

YcBaja ce 3ax-reB nomrocnona permcwannone npnjane, na ce y PermcTap npnape,annx cy6jeKaTa 
perHcTpyje npomena noaaTaKa o npnape,anom cy6jeray ynncanom y PerncTap npnspeannx cy6jeKaTa 

DRUATVC, ZA TRGOVINU I USLUGE ORCHESTRA FASHION GROUP 
DOO BEOGRAD, CVIJIC.  EVA 129 

ca MaTHIIHHM 6pojeM 20211997 

14 TO cneadmx npomena: 

flpomena 3acTynHHKa: 
Epnuie ce: 

I4Me H npemme: B.riaanmnp ATanau,Koantr 
JM.Br: 
Aapeca:  Beorpaai-erap“ Fpaj, Cp6nja 

flpomena o6nma onstaruhetba ynncanor 3acTynHHKa: 
3a 3aelynkiKa: 

Hme H npe3nme: I'dnanna JIeKHh 
JMBF: 
Apeca: , Beorpaa (rpm), Cp6nja 

Emi
Clytarktja: 3acTyrumK 
Oarrainheth y cno.rbnoTpronicKom npome-ry neorpanwiena 
Oanalutima y yrryTpauntem npomeTy neorparingena 

erparra 1 og 2 
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Ynucyje ce: 
(130ynKu4ja: JHpeKTop 
OBnaniliema y CTIOJbHOTpl-OBHFICKOM npomeTy neorpannvena 
Osnauthensa y ynyrpannbem npomeTy neorpanwiena 

06pa3runiceme 

1-10,E1110C1451a1.1 pernmatinone npnjaae nonneo je ,Etana 18.09.2009 pervicTpannony npHjaBy 3a 
npomeny nonaTaKa o npvinpe,nnom cy6jewry ynncanom y PerncTap npnnpennmx cy6jeKaTa Kao 

DRUSTVO ZA TRGOVINU I USLUGE ORCHESTRA FASHION GROUP 
DOO BEOGRAD, CVIReEVA 129 

Peinasajyhn n0 3axTeBy nognoctiona, o63npom na  cy 14Crlyl-bel-111 3aKonom npenanbenn ycnosn, 
newel-10 je Kao y )11,1C110314T14By. 

13mcnna nania,le 3a perlicTpaunjy y n3nocy og 1.560,00 gl4Hapa o,,apeena je y cKnany ca 
vnanomma 2., 3. 14 4. Ypen6e o 1314CHH14 naknane 3a perncTpaumjy H Apyre ycnyre Koje npywa 
Arenunja 3a npnnpenine perucTpe (Cny)K6et4 r.nacm4K PC 6poj 109/05). 

FloyKa o npaanom neky: 
Flpurns ()nor pewerba mowe ce143jaBl4T14 wan6a 
IsAknincTpy na,ane)Knom 3a nocnoBe nplupene PC, 
y poKy on 8 Aana on Dana npmjema pewees a, 
a npeKo Arenumje 3a npnspe,nne perncTpe. 

CTpaHa 2 o,n 2 
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eLANOVI DRUTVA: 

1.Vlacymir Atan ckovit 

(2-'1 

0-MOTORS" 

pnik 
onid -Stojanovid 

    

 

il 

  

   

   

0 

  

 

sip 	Lid) . VOO 
Bro 	259,  .. 

44.06 	20 40 god. 
BEOGR AB ORCH [Si RA 

Diji6eva 129, 11000 Beograd, Srbija • TEL (+381 11) 3314 720 • FAX (+381 11) 3314715 
T.R. 125-175011185 Piraeus Bank ad • 	104667918 • mantra BRO): 20211997 

Na osnovu dlana 137"Zakona o privrednim drugtvima"(Sl.glasnik RS broj 
125/2004)"VERANO MOTORS „DOO, sa sedigtem u Beogradu ,ulica Vojvode Stepe 
broj 352 i Vladimir Atanackovid iz Beograda ,ulica 21.Knekvac broj 7,kao osnivadi 
Drugtva „ORCHESTRA FASHION GROUP"DOO,dana 11.06.2010.godine donose: 

ODLUKU 0 PROMENI ZASTUPNIKA DRU§TVA 

I.RAZR18AVA SE du2nosti dosadagnji zastupnik Drugtva za trgovinu i usluge 
"ORCHESTRA FASHION GROUP" Milica Leki6 iz Beograda ,u . 
JMBG

ILIMENUJE SE , Vladimir Atanackovie iz Beograda ,ulica  broj  JMBG 
 za novog zastupnika „ORCHESTRA FASHI "D.00. 

III.Novoimenovani zastupnik ima pravo zastupanja bez ograni6enja u unutragnjem i 
spoljnotrgovinskom prometu. 

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donogenja 

V.Ova odluka se ima upisati u knjigu odluka Drugtva ,kao i u Registar Agencije za 
privredne registre Republike Srbija. 
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5000033 20503 

Peay6orgiatCp6aja 
Aranumia as nixoPexigo pawn* 

Perncrap npnapeannx cy6jexara 

WI 66278/2010 

gana, 18.06.2010 roanne 
Beorpag 

05707 1 C AiisksigQpAR 

22_06 20/0. 

Aremmja 3a npHapenHe perncrpe, PerucTparop Kojn Butt Pernerap npnapeginix cy6jexara, Ha 
ociway mg. 4. 3axona o arennojn 3a npnapegne pernope (Cnyac6enn rnacnnx PC 6p. 55/04 n 
111/09), llama 23. H 25. 3axona o pernerpaunj0 npnapegm4x cy6jexara (Capic6ennt mamma. PC 6p. 
55/04, 61/05), peumaajyhn no 3axTesy nognocnoga perncrpaanone npnjaae 3a perncipagnjy 
npomene nogaraxa npnapegnor cy6jexra y Perncrap npnapeannx cy6jexara, xojn je nojner oa 
crpane: 

Hme H npe3nme: linaamnip Aranatuwanh 
JMEF:  
Aapeca: Eeorpag-CrapH Fpag, Cp6nja 

AOHOCH 

PEWEIRE 

Ycaaja ce 3axrea nognocnoua perncrpannone npnjaae, na ce y Pernerap npnapeannx cy6jexara 
pernopyje npomena nogaraxa o npnapegnom cy6jeKry yrnicanom y Pernerap npnapegnnx cy6jexara 

DRUSTVO ZA TRGOVINU I USLUGE ORCHES IRA FASHION GROUP DOO BEOGRAD, 
CVLITeEVA 129 

ca markminm 6pojeM 20211997 

14 TO cnegehnx npomena: 

ripomeHa 3acryrimfica: 

Bpinue ce: 
14me H npe3nme: Minima Jlefuth 
JMEF: 
Aapeca: Tpe6eanhxa  Eeorpag (rpag), Cp6xja 

Oanainhema y ynyrpanntem npomery neorpammena 
Oanausliefba y CHOJI,HOTOCOBHHCKOM npoMeTy neorpammena 

Ynncyje ce: 
Hme H npemme: BriarimmHp kraHatutoskth 
WEI': 
Aapeca: . , Eeorpag-Crapn 1-paa, Cp6nja 

(1)ymuni  
OBnawhetba y yuyrpaunbem npomery neorpanngena 
Oanawhen,a y cnosmorproannexom npomeiy neorpaunnena 

CrpaHa 1 cvt 2 
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06pa3nowelhe 

flonnocnnau perncrpatnione npnjane nonneo je num 16.06.2010 pernc-rpagnony nvijaay 3a 
npomeny nonaTaxa o npnnpennom cy6jeKry yrnicanom y PerncTap npnspennnx cy6jexaTa xao 

DRU§TVO ZA TRGOVINU I USLUGE ORCHESTRA FASHION GROUP DOO BEOGRAD, 
CVLIIeEVA 129 

Peluanajyhn no 3axTeBy nonnocnoua, O63HpOM Aa cy ncnytheim 3axonom ripemil)elot ycnonn, 
petueno je Kao y Ancno3nTnny. 

Bncvnia naxnane 3a perncrpannjy y tonocy on 2.000,00 AnHapa onpetena je y =any ca onnyxom 
o naxnanama 3a perncTpannjy 14 npyre ycnyre fa* npywa Areinulja 3a npispenne pernewe y 
nocTyrixy Boetha Pernewa npnspennnx cy6jexara H Pernma jamifix rnacnna (Cny-A6enn rnacimx 
PC 6poj 21/2010). 

floyxa o npannom nexy: 
flpono onor peineiba mowe ce 143jaBIITH wan6a 
Mtilincrpy Flax-Lem-Tom 3a 110CJI0Be npm3pene PC, 
y pony on 8 nana on Aatia npnjeMa pemma, 
a npexo Arenumje 3a npnnpenne pernupe. 

C-rpana 2 on 2 
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0.010133471 

 

ORCHESTRA FASRION CROUP ROO 

Brill 	ICE.  
1 2 APR 2011 	20 	god. 

BEOGRAD 

ORC1 IrSTRA 

    

Oikgeva 129, 11000 Beograd, Srbija • TEL (+381 11) 3314 735 • FAX (+381 11) 3314715 
T.R. 125-175011185 Piraeus Bank ad • PIS: 104667918 • 14A-ritivx SRO): 20211997 

Ha ocHoBy %maim 137. a y sera ca mnaHom 154. 3akoila. 0 ripliBPeAmm ApyurrsHma ("CA. rnaciiim 
PC", 6p. 125/2004), ocynurrmaa Appursa ca orpaHwienom oAronopHoinhy ORCHESTRA 
FASHION GROUP xo.o. Ha CeAHHIAH ognnaHoj Aaxa.11.04.2011.ro/HHe AoHoce: 

Oirmicy o pa3peuteiby H Hmellosaiby 3acrynxica imiyourroa 

tinall 1. 

PA3PEIIIABA CE kywHocTH 3acTynHnica ApyllITBa B.7IaAHMHp ATaHalOCOBA,041"6 

,mma KapT

qAao 2. 

HMEHYJE CE 3a HoBor 3aCTyrD1HKB Apyurraa HeHaA Htimaitli,jm6r 
wpm KapTa e3 orpanHmetba. 

11.nau 3. 

OBa oit.nyica cryna Ha cHary AaHom AoHomerba. 

%/lax 4. 

OBa oA.nyica ce Hma pnicaTH y KR.Hry ognyxa Apyurraa Kao H y PerHcrap Arempije 3a 
npmapeAtie permTpe Pany6Jace Cp6mje. 

CKyM1ITHHa ,4pywrBa: 

9 , 	r flpeAceAHHic cicynui Hc\L -/AHH paAomHp )KHBaHHh 

11  
111 
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/ 

agniMUIPAUO, PengelPe' 
'CO* 	

111 

Pernarap ffpnapennlix cy6jeKaTa 	 5000044730210 

B 52154/2011 
Rana, 20.04.2011 rorne 
Beorpan 

Arennnja 3a upnitpenne perncTpe, PerncTpaTop KO.* Bonn Perncrap npnapenanx cy6jeicara, na 
°away TI. 4. 3aicona o arenunjn 3a nompenne penicTpe (Caric6enn immix PC 6p. 55/04 
111/09), 9JTaila 23. H 25. 3aKona o perncTpannjn noopennla cy6jeKaTa (Cnpic6eini Immix PC 6p. 
55/04, 61/05), pernanajyruf no 3axTeay nonnocnona perncTpannone npnjane 3a pernarpauxiy 
npomene nonaTaKa npnapennor cy6jerra y PerHcTap npnapenanx cy6jeKaTa, icojn je noaxeT on 
cTpane: 

HMe H upe3nme: Panomnp )1Cnsamill 
JMBF: 
Anpeca:  Beorpan-tlyKapnua, Cp6Hja 

AOHOCH 

PEIIIEHA 

YcBaja ce 3arrea nonnocuona perncTpannone npnjane, na ce y PerncTap nplopennnx cy6jeicaTa 
perncTpyje upomena nonaTaxa o npnnpennom cy6jerry ynncanom y Perncrap npnapennnac cy6jexaTa 

DRUgTVO ZA TRGOVINU I USLUGE ORCHESTRA FASHION GROUP DOO 
BEOGRAD, CVIJI(EVA 129 

ca manitnnim 6pojeM 20211997 

H To cnezehnx upomena: 

UpoMeHa 3acTrunixa: 
Bpmne ce: 

Hme H ripe3nme: BJIHAHMH1:1 ATHHHHKOBHh 

JMB1':  
Anpeca:  Beorpan-CTapn Fpai, Cp6Hja 

Coyincu  
Oananthenz y ynyrpannbem npomeTy neorpanntiena 
Oanamherba y CHOJI•HOTprOBHECKOM npomeTy HeorpaillpieHa 

Yancyje ce: 
Hme H npemime: Henan Hmcoanh 
JMBI":

cDpnuTaja: 3aCTrIHRK 

OunantheEba y ynywannbem npomeTy neorparturgena 
OanainheEba y CIIOJBHOTprOBHHCKOM npomeTy HeorpammeHa 

erpana 1 on 2 
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06pa3nomme 

Honmain= perHcrpanHoHe npHjaBe nonHeo je Aalia 18.04.2011 perHcrpau,HoHy npHjaBy 3a 
npomeHy nonaTaxa o npHspen,Hom cy6jeKTy ynHcaHom y PerncTap rrpHspeximx cy6jexaTa xao 

DRUgTVO ZA TRGOVINU I USLUGE ORCHESTRA FASHION GROUP DOO 
BEOGRAD, CVIJItEVA 129 

PelllaBajyhH ILO 3axTeBy nonnocHona, o63HpoM ;la cy Hcnymem 3axoHom npenBrtemi ycnoBH, 
pemeHo je xao y j(11C1103HTHBy. 

BHCHHa Haxnane 3a perHcipauHjy y H3Hocy on 2.000,00 AHHapa onpe4eHa je y clumpy ca onnyxom 
o Hamanama 3a perHcrpanHjy H npyre ycnyre xoje npyxca AreHuHja 3a npHspen;He perHarpe y 
nocrynxy Bobelia PerHcipa npHspemnix cy6jexaTa H PerHcrpa jammx rnacHna (Capx6eHH rnacrwx 
PC 6poj 21/2010). 

Iloyxa o nparmom nexy: 
IlpoTHB oBor pemeffia mom ce H3jaBHTH wan6a 
MHHHcrpy HaanexHom 3a nocnoBe IrpHBperce PC, 
y poxy or( 8 naHa on ,aaHa npHjema pemema, 
a npexo AreHusje 3a nprnapen;He perHarpe. 

CTpaHa 2 on 2 
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Регистар привредних субјеката 5000058781963

БДO 59246/2012 

Дана 08.05.2012. године 
Београд 

Регистратор Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре,  на
основу члана 13. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени
гласник РС“, бр. 99/2011), одлучујући о захтеву за одустанак од регистрационе пријаве промене
код  DRUŠTVO  ZA  TRGOVINU  I  USLUGE  ORCHESTRA  FASHION  GROUP  DOO
BEOGRAD (PALILULA) , матични број 20211997 коју је поднео: 

Име и презиме: Ненад Николић 
ЈМБГ: 

доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

ОБУСТАВЉА СЕ  поступак по регистрационој  пријави БД 59246/2012 од  03.05.2012.
године за промену података код: 

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE 
ORCHESTRA FASHION GROUP DOO, BEOGRAD (PALILULA) 

Регистарски/матични број: 20211997,

која се односи на регистрацију промене: Седиште и адресе,

на основу члана 13. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.  

Образложење 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  03.05.2012.  године,  регистрациону
пријаву промене података број БД 59246/2012 и уз пријаву је доставио документацију наведену
у потврди о примљеној регистрационој пријави. 

У  току  поступка  одлучивања  по  регистрационој  пријави,  а  пре  доношења  одлуке
регистратора подносилац је захтевом за одустанак заведеним под бројем БДО 59246/2012 године
одустао од захтева за регистрацију промене података. 

Одредбом члана 13. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре
(„Службени гласник  РС“,  бр.  99/2011)  прописано  је  да  подносилац  пријаве  може да  измени
пријаву  или  да  од  ње  одустане  до  дана  доношења  одлуке  регистратора  о  пријави.  Ако
подносилац  пријаве  одустане  од  пријаве,  регистратор  доноси  решење  којим  се  поступак
обуставља. 
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С обзиром на наведено, а како је подносилац пре доношења одлуке регистратора одустао
од захтева БД 59246/2012 од 03.05.2012. године у складу са чланом 13. став 1. Закона о поступку
регистрације  у  Агенцији  за  привредне  регистре,  то  је  у  складу  са  ставом  2.  истог  члана
Регистратор одлучио као у диспозитиву. 

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 5000077619933

БД 105149/2013 
Дана 02.10.2013. 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 регистрационој пријави промене података
код  DRUŠTVO  ZA  TRGOVINU  I  USLUGE  ORCHESTRA  FASHION  GROUP  DOO,
BEOGRAD (PALILULA) , матични/регистарски број 20211997 коју је поднела: 

Име и презиме: Биљана Ђерић 
ЈМБГ: 

доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

ОДБАЦУЈЕ СЕ регистрациона пријава промене података код: 

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE ORCHESTRA FASHION GROUP DOO, BEOGRAD
(PALILULA) 

Регистарски/матични број: 20211997 

која се односи на регистрацију промене: Остали 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  27.09.2013.  године,  регистрациону
пријаву промене података број БД 105149/2013 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. 

Одредбама  чланова  201.-215.  Закона  о  привредним  друштвима  (Службени  гласник  РС
36/11,  99/11)  одређен је  начин рада скупштине друштва са ограниченом одговорношћу те  је
прописано да одлуке донете на седници скупштине потписује председник скупштине, осим у
случају из члана 212. став 4.,  када се одлуке доносе ван седнице и коју  тада потписују  сви
чланови друштва са правом гласања по том питању. 
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Увидом у достављену  документацију,  утврђено је  да  је  подносилац  доставио  одлуку  о
именовању заступника друштва потписану од стране само једног члана друштва,  што није у
складу са горе наведеним одредбама Закона о привредним друштвима. 

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 одлуку о именовању заступника друштва донету на седници скупштине
коју  ће  потписати  председник  скупштине,  или,  уколико  је  донета  ван  седнице
скупштине, потписану од стране свих регистрованих чланова друштва, 
-  плати половину од износа  прописане  накнаде за регистрацију која је  предмет
пријаве (1.250,00 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. 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 5000080681231

БД 132445/2013 
Дана, 16.12.2013. 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 DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE ORCHESTRA FASHION GROUP DOO, BEOGRAD
(PALILULA), матични број: 20211997, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Биљана Ђерић 
ЈМБГ:

доноси 
РЕШЕЊЕ 

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

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE ORCHESTRA FASHION GROUP DOO, 
BEOGRAD (PALILULA) 

Регистарски/матични број: 20211997 

и то следећих промена: 

Промена законских заступника: 
Физичка лица: 

Брише се: 
 Име и презиме: Радомир Живанић 

ЈМБГ: 
Функција у привредном субјекту: Директор 

Уписује се: 
 Име и презиме: Милун Зејак 

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

Промена директора: 

Директори - физичка лица: 
Уписује се: 

 Име и презиме: Милун Зејак 
ЈМБГ: 

О б р а з л о ж е њ е 
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Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  12.12.2013.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 132445/2013 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 5000104187268

БД 83447/2015 
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  DRUŠTVO ZA TRGOVINU I  USLUGE ORCHESTRA FASHION GROUP DOO,
BEOGRAD (PALILULA), матични број: 20211997, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Милун Зејак 
ЈМБГ: 

доноси 
РЕШЕЊЕ 

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

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE ORCHESTRA FASHION GROUP DOO, BEOGRAD
(PALILULA) 

Регистарски/матични број: 20211997 

и то следећих промена: 

Промена чланова: 
Брише се: 

 Име и презиме: Владимир Атанацковић 
ЈМБГ: 
Новчани улог 

Уписан: 12.433,95 RSD 
Уплаћен: 6.059,63 RSD, на дан 19.10.2006 
Уплаћен: 6.374,33 RSD, на дан 31.10.2008 

Удео: 0,01000% 

Промена улога чланова: 
 Пословно  име:  DRUŠTVO  SA  OGRANIČENOM  ODGOVORNOŠĆU  ZA  EXPORT-

IMPORT VERANO-MOTORS BEOGRAD, VOJVODE STEPE 352 
Регистарски / Матични број: 17145762 
Брише се: 
Новчани улог 

Уписан: 306.479.084,26 RSD 
Уписан: 28.944,09 RSD 
Уплаћен: 14.139,13 RSD, на дан 19.10.2006  
Уплаћен: 14.804,97 RSD, на дан 03.11.2008  
Уплаћен: 306.479.084,26 RSD, на дан 15.12.2008  
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Уписује се: 
Новчани улог 

Уписан: 306.520.432,96 RSD 
Уплаћен: 20.198,75 RSD, на дан 19.10.2006 
Уплаћен: 21.149,95 RSD, на дан 03.11.2008 
Уплаћен: 306.479.084,26 RSD, на дан 15.12.2008 

Промена удела чланова: 
 Пословно  име:  DRUŠTVO  SA  OGRANIČENOM  ODGOVORNOŠĆU  ZA  EXPORT-

IMPORT VERANO-MOTORS BEOGRAD, VOJVODE STEPE 352 
Регистарски / Матични број: 17145762 
Брише се: 

Удео 99,99000% 
Уписује се: 

Удео 100,00000% 
О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  30.09.2015.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 83447/2015 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 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 5000107136089

БД 109451/2015 

Дана, 22.12.2015. године 
Београд 

Регистратор  Регистра  привредних  субјеката  који  води  Агенција  за  привредне  регистре,  на
основу члана 8. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени
гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014), покреће поступак регистрације по службеној дужности, па
доноси: 

РЕШЕЊЕ 

Уписује се у Регистар привредних субјеката промена података код:  

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE ORCHESTRA FASHION GROUP DOO, BEOGRAD
(PALILULA) 

Регистарски/матични број: 20211997 

и то следећих промена: 

Промена пословног имена: 
Брише се: 

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE ORCHESTRA FASHION GROUP DOO, BEOGRAD
(PALILULA) 

Уписује се: 
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE ORCHESTRA FASHION GROUP DOO, BEOGRAD

(PALILULA) - U STEČAJU 

Промена скраћеног пословног имена: 
Брише се: 

ORCHESTRA FASHION GROUP DOO BEOGRAD 
Уписује се: 

ORCHESTRA FASHION GROUP DOO BEOGRAD - U STEČAJU 

Промена законских заступника: 
Физичка лица: 

Брише се: 
 Име и презиме: Милун Зејак 

ЈМБГ: 
Функција у привредном субјекту: Директор 
Начин заступања: самостално 
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Уписује се: 
 Име и презиме: Драган Миљковић 

ЈМБГ: 
Функција у привредном субјекту: стечајни управник 
Начин заступања: самостално 

Промена осталих заступника: 
Физичка лица: 

Брише се: 
 Име и презиме: Ненад Николић 

ЈМБГ: 

О б р а з л о ж е њ е 

Регистратор је на основу члана 8. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне
регистре,  покренуо поступак регистрације по службеној дужности, с обзиром да је дошао до
сазнања о документима који су од значаја за правни промет, односно да је од стране Привредног
суда  у  Београду,  Регистру  привредних  субјеката  достављено  решење  о  отварању  стечајног
поступка Посл.Бр.6.Ст.330/2015 од 18.12.2015. године, па је донео одлуку као у диспозитиву. 

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 5000107548875

БД 112827/2015 
Дана, 31.12.2015. 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  DRUŠTVO ZA TRGOVINU I  USLUGE ORCHESTRA FASHION GROUP DOO,
BEOGRAD (PALILULA) - U STEČAJU, матични број: 20211997, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Драган Миљковић 
ЈМБГ: 

доноси 
РЕШЕЊЕ 

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

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE ORCHESTRA FASHION GROUP DOO, BEOGRAD
(PALILULA) - U STEČAJU 

Регистарски/матични број: 20211997 
и то следећих промена: 
Промена адресе за пријем поште: 

Уписује се: 
Адреса: Нишка 7 , Београд-Чукарица , 11250 , Србија 

О б р а з л о ж е њ е 
Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  30.12.2015.  године  регистрациону

пријаву промене података број БД 112827/2015 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 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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