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li)l 16167/2007 

)(;nyM. 20.03.2007 l'O/UIIIC 
beer pan JIIIIJIII� 

An:111u1ja aa 11pHF1pc .!l.HC perncrpe. PCl"HCTJ)a.TOP KOjH KOJtH Peracrap 11pHDpcHt1HX cy6jeKaTa. ua 
OCIIOHY 'IJI. 4. Sasoua O are1uutjH aa upuepenue pcrncrpe (C11y>tt:6cH11 rnaCIIHK PC 6p. 55/04). 'l!laHa 
23. 11 25. 3aK011a o pcrucrpunuju np1111pcn1u1x cy6jcKaTa (C11y*6c1n1 rnacua« PC 6p. 55/04,61/05). 
pcmuuajyha 110 aax !'CHY IIO)UIOCHOlta r,cr11cTpa1111011c npnjnec aa pcrnc'rpauajy OCIIHIHllb3 npaepenuor 
cyfijc,nu. «oju jc 110;1111:ro11 crpanc: 

Ht.tc It 11pC JHMC : I 'opau "fl11p11h 
JMl;r: 
Anpcca: l '.i6poKa'iKU H1tt11, I l11u1 • Mc1uH111a. Cp611ja 

.'IOIIOCII 

PEIIIElbE 

Ycaaja cc 3UXTt:ti 110/IIIOCHOlta peracrpauuouc upujaee. na cc )' Pcrncrap npaepcnnax 
cy6jci;:1rra pcrucrpyjc OCHHJUUl,C 11p11upcJ111or cy6jci;:ra 

UNl4GOI.IJ 1)0() NIS, TPC GC>RCA APAR.l'MAN 314 

ca CJICJtChHM 11011:11111Ma: 

llyuo IIOCJIOHIID MMC: UN14GOI.I) DOO NI.S, 'n-c GORtA APARTMAN 314 
I lpauua cJ)op.,1a: J.J.pyu1T1:10 ca orpa11111tCHOM onrceopnomhy 
C'CJIIIUITC: I huu 

PcntCTilfx:IClt 6poj/MaTH'lltH 6poj: 20266767 
BpcMc Tpaja11,a 11p1tHpc,1.1,11or cy6jcK"ru: Hcorpa1111•1c110 
I lpctcscna 11c11aT11ocr: 72200 • I lpy)KatbC caeera 11 mpanu KOM11jyrcpci;:11x npcrpaaa 
I lp1111pc111111 cy6jcK<l'f jc perucrpcean JU CIIOJhllOTprODHIICKI\ npoucr 
I lp11ttpc111tH cy6jcKaT jc pcracrpoean aa ycnyrc )' CIIOJLHorprOBHHCKOM npoaery 

llt11u11111 o t,.a11HTa11y 
Y1ruca1111 Ka1111TaJI 

I lou<1a1111 1 . 9 0 1 . 3 4  EUR.y 111111apci;;oj npomeepenuocru 
Y11Jmhc11 • }IU.'T KUlllffaJI 

I l(Hi'tUHU 1.901.34 EUR. 2!t02.2007 J"OJ(HIIC.y nauupcxoj npoTIIHHpCJIIIOC 111 

I IU/Hlllll O OCIIUH:.l'IIIMll: 
1-1Mc 11 11pc:no,1c: lopau l'l11p11h 
JM1;1·:  
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Anpcca: ra6pona•1Ka 4. I l111u. I l11u1 - Mcnuana. Cp611ja 
Yr111ca11H Ka11111a.1 

I lou-nnm 950.67 EUR.y JlHHapcKoj IIJ)OTH88pC)lllOCTl1 
Y1111ahc11-y11cT KalUfl'UJI 

I loit•tallH 950.67 EUR. :!8.02.2007 ,·o.uuuc.y JlltllapcKoj llpoTHHKl)C/UtOCTH 
Yaco 50.00% 

H.\1C 11 npcmvc: (:011,a ·n11p11h 
JMljl": 
/\11pc1:a: ra6po1ta•1Ka lh1111 (rpan). Cp611ja 
Y1111ca101 KanHTUJl 

1-108431111 950.67 ELJR.y }lHHUpcl<oj llJ>OTHBBpeAIIOCTH 
Y1u1ahc11-y11eT 1<an111a.r1 

HOB'tUIIH 950.67 EUR. 28.02.2007 ronauc.y .!J.HIIUpcKoj IIJ)OTHBHJ)C.il.HOCTH 
Y11co 50.00o/o 

11011111111 o nupescrupy: 
HMC H 11pc1HMC: J 'opun 't\11p11h 
JMl)I':  
Anpcca: 1 ·a6po11a4Ka 1111111. I h1111 - McJJ.11a11a. Cp611ja 

I lonauu o 33c·1y111111u11t.1a: 
3acTyr11n1K 

HMC II npcrauc: Fopau 'f111p11h 
JMor:  
<l>y11K111tja y 11p11spcJUIO\l cy6jc1rry: l111pcKTOp 
()1111a111hc11k! y npoacry 

0HJIUIJJhCH,a y ynyrpaum.ca IIJlOMCTY ueorpanusena 
OBJ1a111hc1ba )' CIIOJbllOTPl'OBHIICKOM npoacry HeorpattH'lCl!a 

3a6C!IC;Kfic: 
Y1111cyjc cc y peructup npaupcnunx cyGjcKaTa CTUTYCHa npoacna 110llCJla ys OCHH8atbe 

11p1111pc1uu1x cy6jcKar.i UNI FOR 000 NIS HJ Haura. Flau'renejcxc 44. MUTl14HH 6poj 07867743. Kao 
1tpy111111011ci1.c1tHKa 11 11p1111pc1u101· cy6jc11.,·a UNl4GOLD 000 NIS. TPC GORC/\ APAKTMAN 3 14  
.eao 11p111tpc111101 npyurrna «ojc cc IIIJJICJIOM OCIIHI\U. 

11:tKIIUJ(Y y 11J11ocy 011 3.600.00 n1111apa 'ta per acrpanajy uaupen 11a11cne1111x nona'raxa naunahena je 
OJI 110JlllOCl101tU pcn1cTpa111-1011c 11p11jaHC. 

06paJJIOi4i:Clt,C 

I lo1u1oc11J1a11 pcrHCTpau11011e 11p11jaBc uonueo jc peractpauucuy npujaey aa perucrpauejy ocnaean-a 
upaupcnuor cy6jc1<Ta 

UNl4GOLD DOO NIS, TPC GORCA APARTMAN 314 

Pc111a11ajyh11 110 Ja.XTCHy nonuccaoua. o6JupoM .ua cy HCIIYH.eHH J.1KOHOM npCllBli�CHH ycnoea. 
f)CJIICIIO jc KUO y 1HICl10111TIIIIY, 

Ouc1111a 11a101a11c 1a perucrpauuiy onpchcua jc y cKJ1aJ.1y ca 'l!1a110HHMa 2., 3. 11 4. Ypen6c o 
1t111:111111 naxuanc ·1a pcrecrpauajy II npyrc ycnyre xojc npysca Arc111111ja aa 11pHHpcn11c perucrpe 
(C11y;K6ct1H rimc1utK PC 6poj 109/05). 
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I loyxa O npaRIIOM SICKy: 

I lpOTHB OBOI" peurcu-a MQ)KC cc 11Jjatt11TH >Ka.ri6a 

MHIU1CTp)' tlaJlJIC)l(ltOM la flOCJIOHC 11p11HpeJlC PC. 
y poxy 0;1811a11a OJI 1.1.a11a npajcaa pcrucn,a. 
a upcxo Arc111111jc aa 11p11HpcJUIC pcracrpc. 

PffHCTPATOP 

M11naJtHH Marnbs 
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I ,ill\ Pl-n)#m ei-J• �/ ��- ............ !?� 
Perucrap npHBpeAHHX cy6jCKaT8 ' . 
6/l 70489/2007 

,llaHa, 13.07.2007 fO,!lHHC 
6eorpa.n 

AfCHUHja 38 npaepenae peracrpe, PerHCTp8TOp KOjH 80.llH Pentcrap npHBpe.D.HHX cy6jeKa.Ta. Ha 
OCHOBY <tJI. 4. 3aKOH8 o arCHUHjH aa npHBpe,D.HC peracrpe (Cn)')K6eHH rnaCHHK PC 6p. 55/04), "1Jl8Ha 
23. M 25. Ja1<0Ha o perHCTJ)8UHjH npuepeneax cy6jCKaTa (CJJy>K6eHH fJl8CHHK PC 6p. 55104. 61/05). 
pewasajyttH no saxreey nonaocaoua pemcrpaunoae npajaae 38 peracrpauajy npoaeue nonaraxa 
npaepenuor cy6jeKTa y Peracrap rrpaepenaax cy6je,cara, KOjHje 00.llHeT on. CTJ)aHC: 

HMC H pHl'I 
Jl\,!6r: 

An.peca: ra6posa"IK8 HHw, HHw • Me.11HaHa, Cp6Hja 

llOHOCH 

PEIIIEILE 

Yceaja cc 3aXTCB 00,!l,HOCHOUB perHCTpBUHOHC npttjaee, na cc y Perucrap npHBpe.D,HHX cy6jCK8Ta 
peructpy]e npoMCHB OO.D.8TaK8. o npHBpeJJ.HOM cy6jeKT)' ynHCBHOM y Peracrap npHBpeD.HHX cy6jCKaTa 

UNl4GOLD 000 NI�, TPC GORCA APARTMAN 314 

ca M8TH'iHHM 6pojeM 20266767 

H TO cnenehax npoaeaa: 

fipoMCHI OCHHBl"II: 
Bpuure cc: 

HMe H npeauae: Fopau flHpHh 
Jl\,!6r:

A.o.peca: ra6poB8'iKa  HHw, H11w - Menaasa, Cp6Hja 
6p11we ce: 

HMC H npe3HMC: Corea flHpHh 
Jl\,!6r: 

Anpeca: ra6poea'iKa H11w {rpa,o;), Cp6Hja 

Yn11cyje ce: 

Jlocnoeeo HMe: MONPHEREY LTD 
PcrHCTapcKH I MaTH'iHH 6poj: 1029335 
Y neo: 100,00% 

YnHC8HH Ka0HT8.Jl 
HOB'i8HH 1.901,34 EUR 

Ynnahctt • yeer Kan11TaJ1 
Hoe�aHH 1.901,34 EUR, 28.02.2007 roJJ.HHe 
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rtonaccaaeu pcrHCTp&UHOHe npujaee nonueo je .o.aHa 12.07.2007 ycarnaureny pcrHCTJ)auHOHY 
npHjasy 38 npoeeny noneraxa O npHBpeAHOM cy6jeKT)' ynHCaHOM y Perucrap npHBpeAHHX cy6jeKaTa 
KBO 

UNI4GOLD 000 NI� TPC GORt':A APARTMAN 314 

Pewaeajyl'IH no aaxreey TIOJJ.HOCHOUa, o6JHpoM JJ.8 cy HCnytbCHH JaKOHOM npen,eHl)eHH ycJTOBH, 
peweHO je Kao y JJ.HCTIOJHTHBY, 

BHCHH8 H8KHllJI.C Ja perHCTJ)8UHjy y HJHOCy OJ], 1.560,00 llHHapa OJJ.PC1)CH8 je y CKJlllJI.)' ca 
'IJT8HOBHM8 2., 3. H 4. Ypen6e O BHCHHH HaKHllJI.C aa peracrpeuajy H ztpyre ycnyre KOje npyaca 
Arenuuja aa npHBpeJJ.HC peracrpe (Cny>K6eHH rnaCHHK PC 6poj 109/05). 

Iloyca O npaBHOM JTCK)': 

Flpcraa osor pewett.a MO}Ke ce HJjaeHTH }Kan6a 
MHHHCTpy H8AJ'IC)KHOM 38 nocnoee npHBpeJJ.C PC, 
y poey OJ], 8 JJ.8H8 OJJ. JJ.8H8 npHjCM8 pewett,a, 
a npcKO ArcHUHjC 38 npnapenxe perucrpe. 
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I. Country 

A P O S T I L L E  

(Convention de la Haye du 5 Octobre, 1961) 

British Virgin Islands 

This public document 

z. 

3. 

4. 

has been signed by: 

acting in the capacity of· 

bears the Seal of· 

HC:!Cne Anne Lew:is 

Notary Public 

Helene Anne Lewis 

5. At: 

CERTIFIED 

Road Town JJJJJtlJllJ 
6. 

7. 

8. 

9. 

JO. 

On: 

By: 

No.: 

Signature: 

This l3rd day of May, 2007 

Deputy Governor 

G 2 1 3 2 7  

6
··-1l�A-��fh:) '-/b1i>� R" Monphuy Ltd. 

Corporal� Docum�nts 
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CERTIFICATION 
.. 

This Certification was signed before me this 23rd day of May, 2007 by Shonia Matthew, a 

person known to me, representing Commonwealth Trust Limited. 

NOTARIAL CERTIFICATE 

I HEREBY CERTIFY that the attached are certified true copies of the Certificate of 

Incorporation issued by the Registry of Corporate Affairs, Appointment of the First Director 

and Consent Actions of the Sole Director in respect of MONPHREY LTD., a Business 

Corporation incorporated in the British Virgin Islands on the 221\d day of May, 2006 as BVI 

Company Number 1029335. 

Dated this 23rd day of May, 2007 

Helene A�� 
Notary Public, British Virgin Islands 
My commission is for life. 

Shonia Matthew 
for and on behalf of Commonwealth Trust Limited 
Registered Agent of Monphrey Ltd. 

www.K
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MONPHREY LTD. 
(the ·eompany") 

Appointment of First Director(s) 
ot the Company dated the 

22nd day of May, 2006 

Common'M!alth Trust Umitect, being the Registered Agent of the Company, in accordance with the pc,wers 

given.by the Articles of AMOciation of the Company and having the power to appoint the find: direct0f'8 of 

the Company, does hereby resolve that the following be and hereby Is appointed director of the Compeny: 

Mr. Marinkovic Dragisa 

. 30, 0. Bojovica, Belgrade, Yugoslavia 
' 

0MarUC 
.llJ••• ,2'{. ;,. '1S roe. 

Maureen Lettsome 

for and on behalf of Commonwealth Trust LH'Tlited CERTIFIED A�y 
DAT!, COMMOvTmzm D 7- 

. " 
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MQNfflAEV LW 

ntE UNDERSIGNED, being the ade member d the Bowd of Directors of MONPHREY Llt>, 
(lweiR8fta/the ·Conl)lnyj, • Company orpnir.ed as• BusinNI COl"t'lf*'i under the laws d 

tne 8ritilh V119n 18'.nd&, her9by consents to the adoption of the foloMng rNOlu1lon tekai 
without • meeting, this lnltrument is k> have tho aam. force and .nect - lf tlw KtlOn herein 
� to tied been Liken et a timely called and dUy held meeting of tt-e Board of Dil'9Ctcn of 
the Compeny. and onc:a thM this wrrtten conNnlto sudl .ct1ot, be tiled with the mlnubN of the · 
proceedings of the Board of Oi111Ckn of the Compeny. 

1. tnr,qpgration pl tbe ComPIQY 

The Director acknowledges the Me.•a•ld1.m of Assodatloo and theAltic:ln of 
Association of the Compeny u tiled with the Registrac of Compenies, together with a 
O)J1Y of the Ceftfficate of lncorpcntlon of the Buslneu Company as Issued in the 
Temtory of the Bribh Virgin Islands. 

2. . RepisttQd &1tot 

IT IS HEREBY RESOLVED thet the R� Agent for the Comp.ny be 
Convnonwedh Trust Limited, O!Wte ChMibeR, P.O. Box 3321, Ro.d Town. Tortola, 
Bnt.h Virgin 151ands. 

rT IS HEREBY RESOL.VEO th.t the �ed Offiot of the Con-pny be at the 
premlNt ofCorrmonweetth TtUSt United. Drake Chani:Ntra, Tortola, Bfitish Virgin 

-· 
4. Cqmany5eal 

IT IS HEREBY RESOLVED that the Seal � with the ful name of tt. Cornp.nr, 
a cop,oofwhich is &14 Md tithe rrmrgln bek:iw. be adopted as the Corpor.ce SNf of . 
.... Cofr<)any. 

5. - 
IT WAS RESOI..VEO .that the iolawing MClty be and hereby is � Company 
DnclOr: 

Mr. M#l1*0Vic Dragisa 
30,.0.Bqovlca. �. YugosllMa 

(5) 
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' 
' ,. 

e. 

- IT WAS RESOLVED ... tt>o-.. dly  be  end - ls - """-1Y . __.,,  .  

Urwwul lApl find Compmny 6eMCN Inc 
Drake Chambwa. TMOla. Btitl:lh Virgin Islands 

7. lgup pf §tWM (pursuanl to SA& ol tho BVJ Buslnea �Act) 

rr � RESOLVEb 1tlM ,_ � iNue 50 000 atw.. In contJJ aticwa for� 
In khl of� •rld goodl-. an Mtlmmd preNl'll caeh.,..... d S60 000, .-d ttMit the 
DiwD(•) i..,.. CONlnn the YWIJe to be c:,-*"'d on WMllf ol h � 9hall be 
$50 000, Ind that, In the opinion ol the Dnc:tot(s), the prNent DWI VWut of 1ht non- 

mon.y a,mlJt ltlo,1 fortht lttue ii not les:atnan the M'IOUnlto bec:redlt9d k>r rht luut ol . 
die t,h ... , .-.cf 1t18t thelll &MIN be lul..:f 88 folows; ' 

· ofstwCM' 
50000 

s ..... 

- 00001lo50000 

TI-is corMnt 1N11 be eff9cttve n of tho I 0/07/2006 

� /  

·, 
.. 

IlOJBp�yjc \'.C !l:I je l); KOIBlj.l ecpaa 
opMMCpl)' cojK OC�3lK_)'_fnllCHM3 
npi::11,.1eT1 Gp. QZ=, __ 
PEfl'YliJlMKA CP JA 
ArEJ-fll}I.I ,\ 1� flPHDPEllliE P�rHCTPE 

CERTIFIED A TRU.E COPY 

OAr�'�o�Z,fl,, 

08Jla'ffi l MIIIIC 

Ilm,2(/ .t'f.Of;I"'"· www.K
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Osnivaci drustva UNl4Gold doc Nis, TPC Gorca apartman 314, Ciric 
Goran i Ciric Sonja, dana 02.07.2007. donose 

ODLUKU O PROMENI OSNIVACA I PRENOSU UDELA 

Clan 1 .  

lz DruMva UNl4Gold doo NiA, istupaju osniva¢i Orustva cme Goran i Ciric Sonja a 
Drustvu pristupa MON PH REY LTD. Britanska devieanska ostrva, broj preduzeca 
BVI 1029335, osnovano kao medunarnodna kompanija, u svojstvu ¢Ian a i jedinog 
osnivaca. 

Clan 2. 

Udeli osnivaca Ciric Gorana i Ciric Sonje su po 50% u ukupnom osnovnom 
kapitalu drustva koji iznosi 1.901,34evra, koji je upisan i uplacen. Osniva¢i Ciric 
Goran i Ciric Sonja prenose, a MONPHREY LTD preuzima njihove udele od 50% 
osnovnog kapitala, sto iznosi 950,67 evra za svakog osnivaca pojedinafno, uz 
naknadu koja ee biti definisana Ugovonn o prenosu udela i promeni osnivata. 

U NiAu, 02.07.2007.god. 

OSNIVACI 
UNl4Gold doc NiA 

/;{ /1 
I;"/��) 
' )  !/,,; I ,_/ (.'(/ r;, l 1r; (� 
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U skladu sa Odlukom o povecanju osnovnog kapiiala od 24.9.2007.god. 
osnivac drustva UNl4Gold DOO NIS dana 24.9.2007.god. u Beogradu, 
donosi sledecu: 

ODLUKU O IZMENI 

Ugovora o izmenama i dopunama Ugovora o odvajanju dela druStva 
UNI FOR DOO NIS uz osnivanje novog drustva UNl4Gold DOO NIS OV- 
1884812007 od 3.7.2007.god. ( Osnivackog akta UNl4Gold DOO NIS) i  
lzmene Ugovora o izrnenama i dopunarna Ugovora o odvajanju dela drustva 
UNIFOR DOO NIS uz osnivanje novog drustva UNl4Gold DOO NIS 
OV.br.2285812007 od 9.8.2007.god 

Clan I .  

Menja se Clan 4, st. 3. Ugovora o izmenama i dopunama Ugovora o 
odvajanju dela drustva UNIFOR DOO NIS uz osnivanje novog drustva 
UNl4Gold DOO NIS OV-18848/2007 od 3.7.2007.god. ( Osnivackog 
akta)koji je menjan lzmenom Osnivackog Akta OV.br.2285812007 od 
9.8.2007.god. tako da sada glasi: 

Osnlvac drustva UNl4Gold DOO NIS je MONPHRY LTD BVU 1029335 
sa DeviCanskih ostrva sa udelom od I 00 o/o u osnovnorn kapitalu Drustva. 

Osnivac i jedini Clan Drustva vrsi povecanje osnovnog kapitala u nov(:a110111 

obliku, tako sto uplacuje iznos od 20.000,00 evra na racun Drusiva. 

Ukupan osnovni kapital Drustva iznosi 201 .901 ,335 evra i slovirna: 
dvcstotinejednahjadadevetstotina jedan evro i tristatridesetpet centi u 
novcanom obliku. 

Clan 2. 

lJ svemu ostalorn, odredbe Ugovora OV-18848/2007 od 3.7.2007.god o 
izmenama i dopunama Ugovora o odvajanju dela drustva UNIFOR 000 
NIS uz osnivanje novog drustva UNl4Gold DOO NIS ( Osnivackog akta). 
ostaj u neizmenjene. 
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- Overeni prevod sa eng/eskogjezika -1- 

APOSTIL 
(Convention de la Haye du 5 octobre /96/) 

,· 

5. u mestu: Road Town. 

6. dana 10. jula 2006. godine 

7. ad strane: zamenika guvernera 

8. bro] F 81592 ----- 

JU.lf8 Overava 

1 .  Driava: Britanska DeviCanska ostrva ,.,.. 

2. Da je ovaj javni dokument potpisao: Edgar A.C.Hewlett 

3. u svojstvu: javnog beleZnika 

4. i da nosi petaU!ig: Edgar AC.Hewlett 

9. pecat: delirnicno prekriven markom: citljivo: Britanska Devicanska ostrva 
., 

1 O. potpis: zamenik guvemera 

Svojerucni potpis: necitak 

Predmet: MONPHREY LTD. 

Dokumentacija preduzeca 

-·----.· 

------------------ ------ - -------- K raj pre voda ---- ------------- ---- --- ----- 

Potvrdujem da ova} prevod u potpunosu odguvara izvorniku sastavljenom nu 
engleskomjeziku. 

Stalni sudskt sumac za engleski jesik postavljen resenjem Ministarstva pravde 
Republike Srbije u Beogradu. br. 740-0ti-00302/95-/8 od /9.09.1995. 
U Beogradu, 02.11.2006. godine 

DRAGAN SIMI(' 
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- Overeni prevod sa engleskogjezika-2- 

POTVRDA 

OVIM POTVROUJEM da se u prilogu nalazi originali Potvrde o osnivanju, 

Osnivacki akt i Statut preduzeca MONPHREY LTD. osnovanog na Britanskim 

devil2nskim ostrvima, dana 22. maja 2006. godine. 

TAKOOE POTVROUJEM da se u prilogu nalazi Postavljenje prvog direktora i 

overena kopija Saglasnosti na radnje jedinih direktora preduzeCa 

MONPHREY LTD., osnovanog na Britanskim devicansklm ostrvima, dana 22. 

maja 2006. godine. 

Datum: 10.07.2006. godine 

(svojerutni potpis necitak) 
Maureen Lettsome 
za i u ime Commonwealth Trust Limited 
Registrovanog agenla MONPHREY LTD. 

Overeno na danasnji dan. 10.07.2006. godine. 
(svojerutni potpis netitak) 
Edgar A.C.Hewlett 
Javni beleinik, Britanska devitanska ostrva 

Teksl suvog ziga: Edgar A.C.Hewlell 
Javni beleznik, Britanska devieanska ostrva 

(Ponlstena taksena marka) 

.- � .  

I '  
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- Overeni prevod sa engleskogjezika-3- 

MONPHREY LTD. 
(.,Preduze6e11) 

POSTAVLJENJE PRVOG DIREKTORA (prvlh direktora) 
PREDUZE¢A 

od 22. maja 2006. godine 

Commonwealth Trust Limited, u svojstvu registrovanog agenta Preduzeta, u 

skiadu sa ovlasceniima koja su mu data Statutom Preduzeca, kojim ima pravo 

da postavi prvog direktora (prve direktore) Preduzeca, ovim odlucuje da ce 

dole navedeno lice biti, a ovim se i postavlja za direktora PreduzeC:a: 

gospodin Marinkovic Dragi�a 

D. Bojovica br. 30, Beograd, Jugoslavija. 

(svojerucni potpis necitak) 

Maureen Lettsome 

za i u ime Commonwealth Trust Limited 

' ' "  I  

·• 
,.,.- . �--,,-·· 

· · - - -  
------- --, 

I 
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1 .  Osnivanje PreduzeCa 

3. SediSte preduzeCa 

i'r 

. • •  ,·:!::' . 

' : · 1 ,  .. ··· 

i . 

! 
! .. _ . . .  

5. Direktor 

4. Pel!at preduzeCa 

OVIM SE DONOSI ODLUKA da se pecat, sa izgraviranim punim nazivom 

Preduzeta, prema donjem otisku, usvoji kao peCat PreduzeCa. 

SAGLASNOST SAMOSTALNOG OIREKTORA 

MONPHREY L TO 

OVIM SE DONOSI ODLUKA dace se sediste preduzeca nalaziti u 

prostorijama Commonwealth Trust Limited, Drake Chambers, Tortola, 

Britanska devitanska ostrva. 

• Overeni prevod .sa engJeskogjezika �· 

2. Registrovani agent 

OVIM SE DONOSI ODLUKA da ce registrovani agent Preduzeca biti 

Commonwealth Trust Limited, Drake Chambers, P.O. Box 3321, Road Town, 

Tortola. Britanska devicanska ostrva. 

Direktor usvaja Osnivatki akt i Statut PreduzeCa, onako kako su podneseni 

Registru preduzeta, zajedno sa primerkom Potvrde o osnivanju preduzeca, 

koja je izdata na teritoriji Britanskih devicanskih ostrva. 

Dole potpisani. kao jedini clan upravnog odbora MONPHREY LTD 

(<cPreduzeCe»). preduzeta organizovanog kao medunarodna kompanija 

saglasno zakonima Britanskih devicanskih ostrva, ovim se saqfasava sa 

usvajanjem sledeCih oclluka donetih bez sastanka, te da ovaj instrument ima 

istu snagu i proizvodi iste efekte kao da su radnje koje se ovde spominju 

preduzete na zakazanom i propisno vodenom sastanku odbora direktora 

PreduzeCa i nalai:e da se pismena saglasnost a takvim radnjama priloi.i 

zapisniku sa sednice upravnog odbora direktora PreduzeCa. 
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! . - Overeni prevod sa engleskogjezika -5- 

direktora Preduzeca: 

gospodin Mari ic DragiSa 

D. Bojovica br.  Beograd, Jugoslavija 

\ · , ; :' J ) H , \ C  
.  - " 

OVIM SE DONOSI ODLUKA da se dole navedena osoba ovim pasta;�. · • 
'· '·--· - 

6. Sekretar 

sekretara Preduzeca: 
OVIM SE DONOSI ODLUKA da se dole navedeno pravno lice ovim postavi za 

j . . . . ··' ·: ;.. 
' ' Universal Legal and Company Services Inc . . .  

Drake Chambers, Tortola, British Virgin Islands 
7. Emisija akcija (prema Clanu 48, Zakona o preduzecirna BVI) 
OVIM SE DONOSI ODLUKA da Preduzece emituje 50.000 akcija, koje ce se 
platiti uslugama i robom u procenjenoj trenutnoj gotovinskoj protiwrednosti od 
$ 50.000 i direktor(i) ovim potvrduje da ¢e se vrednost. koja se pripisuje u ime 
akcionara iznositi S 50.000, kao i da po miSljenju direktora, sadaSnja 

gotovinska protivvrednost negotovinske uplate za emisiju nije manja od iznosa 

koji se knji.ti za emisiju akcija i da ce se te akcije emitovati kako sledi: 

Potvrda: Emitovana: Broj akcija: Brojevi akcija: 
Broj 001 gospodinu 50.000 00001 do 50.000 

Dragisi 
MarinkoviC:u 

Ova saglasnost stupa na snagu 10.07.2006. godine. 
(svojerucni potpis necitak) 
g. Dragisa Marinkovic 
(Overena kopija. Svojerucni potpis necitak. Commonwealth Trust Ltd., Datum: 
10.07.2007. godine) 

DRAGAN S/M/C 

- ------------· --···-------··----- K raj prevoda -----------------------· ---- - 
Potvrdujem da ovaj prevod u potpunosti oclgovara izvorniku sastavljencm na 

engleskam jeziku. 

Stalni sudski tumaC za engleslci jezik postavljen reJenjem Ministarstva pravde 
Republike Srbije u Beogradu, br. 740-06-00301!95-JB od 19.09. /995. 
U Beogradu, 01./1.2006. godine 

/ 
.. 

' c- > ;  ! •  

/ 
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Регистар привредних субјеката 5000057464782

БД 43280/2012 
Дана 04.04.2012. 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 регистрационој пријави промене података
код UNI4GOLD DOO, NIŠ (GRAD) , матични/регистарски број 20266767 коју је поднео: 

Име и презиме: Владан Петковић 
ЈМБГ: 

доноси: 
Р Е Ш Е Њ Е 

ОДБАЦУЈЕ СЕ регистрациона пријава промене података код: 

UNI4GOLD DOO, NIŠ (GRAD) 

Регистарски/матични број: 20266767,

која се односи на регистрацију промене: Законски 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  02.04.2012.  године,  регистрациону
пријаву промене података број БД 43280/2012 и уз пријаву је доставио документацију наведену
у потврди о примљеној регистрационој пријави. 

Провeравајући  испуњеност  услова  за  регистрацију  промене  података  ,прописаних
одредбом члана 14. став 1. тачка 6) Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне
регистре, Регистратор је утврдио да нису испуњени услови за регистрацију из следећих разлога:

Одредбом  члана  600.  Закона  о  привредним  друштвима  ("Службени  гласник  РС",  бр.
36/2011, 99/2011) прописано је да овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику Републике Србије", а примењиваће се од 1. фебруара 2012. године, осим
члана 244.став 9. и члана 586. став 1. тачка 8 овог закона,који ће с примењивати од 1.јануара
2014.године. 

Увидом  у  достављену  одлуку  о  промени  директора  донету  дана  27.03.2012.  године,
утврђено  је  да  је  одлука  донета  у  складу  са  одредбама  Закона  о  привредним  друштвима
(„Службени гласник РС“ бр. 125/04), који је даном почетка примене новог Закона о привредним
друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/11, 99/11), 1. фебруара престао да се примењује. 
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Како је дакле, у време доношења предметне одлуке, почео да се примењује нови Закон о
привредним друштвима,  то  је  било потребно сачинити  одлуку у  складу са  одредбама  новог
Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011). 

Даље,  увидом  у  достављену  документацију,  утврђено  је  да  је  одлука  о  разрешењу  и
именовању директора привредног друштва није уредно потписанa јер није назначена функција
потписника у име правног лица оснивача друштва, те се не може утврдити да ли је одлука о
разрешењу и именовању директора привредног друштва потписанa од стране овлашћеног лица. 

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 промени директора донету са позивом на одговарајуће одредбе
важећег  Закона  о  привредним  друштвима  („Службени  гласник  РС“  бр.  36/11,
99/11), уредно потписану од стране за то овлашћеног лица , уз навођење имена и
презимена потписника, као и функције у привредном друштву - оснивачу 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 5000058726049

БД 57335/2012 
Дана, 08.05.2012. 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 UNI4GOLD DOO, NIŠ (GRAD), матични број: 20266767, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Владан Петковић 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

UNI4GOLD DOO, NIŠ (GRAD) 

Регистарски/матични број: 20266767 

и то следећих промена: 

Промена законских заступника: 
Физичка лица: 

Брише се: 
 Име и презиме: Ивица Шапина 

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

Уписује се: 
 Име и презиме: Владан Петковић 

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

Промена директора: 

Директори - физичка лица: 
Уписује се: 

 Име и презиме: Владан Петковић 
ЈМБГ: 
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О б р а з л о ж е њ е 

Поступајући у складу са одредбом члана 17. став 3.  Закона о поступку регистрације у
Агенцији за привредне регистре, подношењем регистрационе пријаве број БД 57335/2012, дана
27.04.2012.  године,  подносилац  је  задржао  право  приоритета  одлучивања  о  тој  пријави,
засновано  подношењем  пријаве  која  је  решењем  регистратора  БД 43280/2012  од  04.04.2012
одбачена, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка 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 5000065797926

Бр.БД 141782/2012 
Веза: БД 70489/2007 
Дана, 06.11.2012. године 
Београд 

Регистратор  Регистар  привредних  субјеката  који  води  Агенција  за  привредне  регистре,  на
основу члана 23. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени
гласник РС“, бр. 99/2011), поступајући по захтеву, који је поднео/ла: 

Име и презиме: Владан Петковић 
ЈМБГ: 

доноси 

З А К Љ У Ч А К 

Исправља  се  грешка  нaчињена  приликом  доношења  решења  број БД  70489/2007 од
13.07.2007. године, тако да уместо: 

Личних података регистрованих лица: 
уместо: 

Пословно име: MONPHEREY LTD 
Регистарски / Матични број: 1029335 

треба да стоји: 
Пословно име: MONPHREY LTD. 
Регистарски / Матични број: 1029335 

Функција: члан друштва 
О б р а з л о ж е њ е 

Проверавајући правилност уноса података у Регистар привредних субјеката код: 

UNI4GOLD DOO, NIŠ (GRAD) 

Регистарски/матични број: 20266767, 
одлучујући о захтеву за исправку, у складу са овлашћењем прописаним одредбом члана 23. став
1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Регистратор је утврдио да
је приликом регистрације начињења грешка,  па се овим закључком врши исправка грешке у
решењу БД 70489/2007 од 13.07.2007. године, као и у Регистру привредних субјеката. 

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

РЕГИСТРАТОР 
__________________ 

Миладин Маглов 
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Asseco SEE 

d.o.o. Beograd 

BroJ: ____.Q=IJ_,_- �-()'--f/-'/J"'- 
,(,f. 03/_&(3 UGOVOR O PRENOSU UDELA I OSNIVAfKIH PRAY 

Datum: 
U druitvu H ogr•nlCenom odgovomoitu UNl4GOLD doo NII, Hokr• jtev• 35,m•t. bloj 

20266767 

ZakJJuc!en dana 18.01.2013.g. u Beogradu lzmedu: 

1. Asseco SEE doo BEOGRAO, NOVI BEOGRAO, BULEVAR Mllutlna MllankovlCa 19G, mat. broj 
07432461 koga zastupaju dlrektorl Mlodrag Mlrc!etiC I Oejan Smlljanlt u daljem tekstu snCAL.AC 

3. MONPHREY Ud, Drake Chambers, P.O. Box. 3321, Road Town Tortola, British Virgin Islands 
mat. broj 1029335 koga zastupa Marinkovic Dragl!a 1k.br u dalJem tekstu 
PRl!NOSILAC 

flan 1. 

Ugovarac!I s.,glasno konstatuJu: 

- da Je Prenosllac c!lan sa vlasnlStvom nad 100% udela prlvrednog druStva UNI4GOLD doo NIS, 
MokranJc!eva 35, mat. broJ: 20266767 ( u daljem tekstu: Drustvo) 

- da osnovnl kapltal DruStva na dan zakJJuc!enJa ovog ugovora lznosl: 17.765.975,79 dlnara I to: 

1.676.639,72 dlnara uplaCeno na dan 24.03.2008.g. I 

16.089.336,07 dlnara uplaCeno na dan 27.07.2007.g. 

c!lan 2. 

Oanom zakljuf:enja I overe ovog ugovora Prenosnac prenosl uz naknadu na Stlcaoca, udeo od 70 % 

u OruStvu, Ito predstavlja vrednost od 12.436.183,053 dlnara osnovnog kapltala OruStva. 

Udeo lz stava 1 ovog llana se prenosi uz naknadu u vlslni od 112.000,00 eura. 

Naknada lz stava 2 se plab u roku od 15 dana po potplslvanju I overt ovog Ugovora. 

Naknada lz stava 2 ovog llana se plaCa na sledecl ralun Prenosloca : 

Bank : Marfin Lalkl Bank, Intematlonal Business Centre, 
3, Amathoutntos Street, CY-3105 Umassol, Cypn.1s 

Swlrt : LIKICY2N 

Account No. For EUR :  179-11-020777 
IBAN: CY35 0030 0179 0000 0179 1102 0777 Jllllf IIJlliill 

Ugovome strane su saglasna I ovlm ugovorom ugovaraju da Stlcalac Ima pravo da u roku od 12 
mesecl od dana zaklJuc!enJe I overe ovog Ugovora uputl obavezujuCU ponudu Prenoslocu za 
kupovlnu I preostalih 30% udela u Drultvu. 

Prenoslloc se obavezuje da u roku lz steve l ovog l!lana nece Zolagatl m trecim lldma ustupatl 
odnosno na bllo koJI drugl natln teretltl preostallh 30% udela u OruJtvu bez predhodne plsane 
saglasnostl Stlcaoca. 

fl•n 4. 

Stlcalac koJI koo f!llln prlstupa Dru�tvu, donom pr1stupanJa, odnosno zakljulenja ovog ugovora 
prthvata osnlvalkl ulog I osnlva&a preve I ecevere koja su mu ovim ugovorom preneta 
(ustupljena), a koja su u skladu s osnivolklm aktom DruStva. 

E>et/Int//PUBLIC 
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flan 5 

Ugovome strane su sag1asne da te odmah po uplsu Stlcaoca kao &na Orultva pristupltl lzm�I 
postoJeteg Osnivalkog akta dru!tva, I dono�nju novog Osnivalkog akta. 

Ugovome strane su se usaglasile o tekstu novog Osnivafkog akta dru!tva a kako dalje sledi: 

Na 0$rl0Wtlilw ff. aw I, 141, l&rll 100 ZMone o � � 'S/.Qllllnl RS' fir. 36od 21.06.2011. flf.�I od 21.12.lOtlJ � 

ltLd/llt UHUGOLD doo IIJ, Mott� JS, 11111. llti:j 2<11W61( 11 dlflm llau Didt.oJ ""' &It AUlm SfE doo BEOGR.AD. NCVI SEOGR.AD, 
BLlEVAR Mr1lbM � 19G, 11111. llrrf 01432'61 la Olla« u � Md 1"" l.dlll II On,CMi, I MCW1HRfY lat. Lnte � 

Road Ta.n Tcn:111, 8'IDSh \tVil lslrds/1111. bro, 102i3l5, bo Oft'Nlt SI� od 30" LdNt11ctulML dlnl ....-201lJ UJlll#JI� 

OSHNACl<JAKT 
PRfVREDNOG DIWSJ\IA 

.I.N«iOtD doo ,a· 

I OPSTE OOREDBE 

"""'· (Mm �_,,,,.oj po Mp/ �pmd u lkllldv SI� 11. lOPD i'nt .tntlwUQCMVI, e-rwi p,f,i,ettloga'ldt'o'I l.NfGCUI ctlo fit 

/ud•IMSltl:�ll'tdltkt�: 

-posbmo In I lldUt a.rxw, ltutf.<I.' 

-flOSkNnO In I ,.ea, HWI; 

·pt1/ttnll dNIJroi/ CWttv•· 

-llhpl itnDs OC/IM'IOII � f)u&M, 

-no,,t,111 imos OCIXMlOg l#Jlall MtOg tlw Ori.CM.' 
·udfo S'IMOII &r. � U iklPJQ'II 05IIOlonJIII � lirat.n 11,(il'OClnffll: 

-,-ios WM; orprrlMft pwlOSI Ldt8; 
-fl$fi»INf»llli 
,onllllll' orv- i:wuv,1�� 
-z�Ortd� 

�l�tlln4' 

"'""" I {l(fllMtlk ll,dA,1; 
-dnJfl' pl,rjt � Sf '61 polkwltp �I II us.Ju U l� 

"""'· 
OrulAoo Je �-.., la ctu&tto" �trilttlom � la ctu!MI t,.._ to;,_,..""* dliilltloilt III ttiru m-.;, «ltlll. 
DndMI if D1110Wn III lll«h2lno 1'1'11119. 

Zt�Zlp,wlM IIP,MIOfflll'\)mlll,'ll(llllln:\imlcirnl ���ll(fMl,mo,,,nm. 

IIPOSI.OVNOIME I SEDISTE DRUSTVA 

"""'· 
Po,,t,vno ml OwN, ;,.· IJNUu(XJ) tmO ,,, 

� 1111111 *"*"" posboflo .,._ 

"""' PIJd:IWII PISffl' / ltlq dolq"'*'1f l:ln.tttw, � / C1111 11 � bffl t;rl tu� h6ffl lcinf UltN po&tMID /I.....,.,., 

ndJM, mtu11ptff,mpolJIIMO# tll'«. od ........ fflllffl'�lpo,ald .......... �� 
�iMI !711W, .i • outnodt �JI«« v�pl&,ml,Jit\.igm-.,..,.,. � .iiotli:OnCJrmn6il �p,opb,,o 

Ji/ DEU.THOST DRIJSTVA 

Or\llil,o ,ffll ptttflflll dMltUI, I moll � / - ltupe dM6'lmf "11;1 '*41 ,.,,_ I ..... nNMlno od tis,I dt f Cl/ ochdiW 

ownos�lll:blt. 
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.()11#,o fflQtt -.. , dtWno,$11 ll to;, Jt l*11'1om � prllrodno ptNifttit s,gltsrlOSI, i:t,llodl • ffl9)Q .. itfM'I09 o,gn, 
l#IID po�. «IMII,, uglUt1od. ffl9)Q -.. cna,q O'iJN. 

RlililbY dNi'lost Cxwlv• }t: 

� Oridll'tdonof/ odUllo,:,,omM��a.oneiisllom � 

IV OSl()VM KN'fTAI. ORU$1VA 

(lwMi klptll £r!.IUW lznost 11.765. 91,5,19 dnrs I ID: 

1.616.639,n na LP\IOMD 111., 21.lllm g.1 

16.0S9.33&,01 '*-I � 111 diWI 21.01.2001.,. 

HtNtfl Jr.- OIIICMIOg *tr'"" DnlStw eflrO't tliSP)dlfltt Jt Ill alltdt6 IIDI: 
.NS9CO SEE" dDo �td. f2.IJ6. IIJ,05J ...... 
IICH'HREYUrt, :5.J2t.192,737dlwt. 

.,AlllcD SEE" a 8qr8ci_-·-------·-·--·-·--- ... -·-- 10II 
IIO#IIHREYUd - •....•. -·-·-·-- .. -·-·--"-"' ...•.. - •...... _, __ 

C.,11. 
Ct,,, £lnl;wt molt mlf wn:, /tdfn l.cNO II llniStN. 

N,r, tlM OndM lllinlcho � M • ..S. WM I udel M llll!/ltiU U � l.dto'II log &tll I 1,;.dtr) (Inf jtdln iodlo. 

VIPRAVA. O&AYEZE IOOGCM)RM)Sn 
CL'.HOVA DR!.ISTVA 

tr.I ffll Ulldetl PIM po CWXMl i.M. 

SIM.1stur,rW1h: 

/JIM Ill /nlomis,rjt; 
�---11sktfd:W 
pt-lll�lldotlill'; 
� 111 lbtot II IIMdlc:lonom odllt&r.' 

�ntlont,/n.tdl(ltrflJ,�Oi.dt,,t/��. 

--- ptMp,ICegslc#ll�)WMI 
� PIM ,nlMdftll talo'lom. 

C..11 

� I t;,fO,I cwpi IU wt� dt -;, C.- WomlW o Mm poll:N� I .......,.... .;i I da Im !bit (bmlplllim nt,,n«:ff I 

��OW!l�tUollllz.r,,un. 

c.t On$Yf int p(M di \ft/ !Md /l8'do IC OftlNltld lit1, � I SYI ,,.,.,. izlnMI, rtl«jt O ""3',cf, 1111 0 � 

........ • ,ndnmill-. � to;, dDWIJI � I Ml ctuv, fJlM �n, inl::ilohl. l_. I_.. Slnfdh O'uSM. lnniw 

IMU.,,�o�lllYNflltlYROfl,.l:r\i.1111 a.zt •111�lr.C-.d:ll:l.flllll'Qo�IMlt4'mal�o� 
l)Olh,tl �nil! orpriml.f:stlt � lfl"- u podldtN o lldff'nl if ltl.lglm ptMna 11t ,.,,.. I u Wli u 'lffiL 11:ft/ u ,..wn inrint I 
.._.. Mlblcllt&u�IM WlMUOu:lttG. UD/podtlt.11 ol'Nllllah'rn� 1� 11..ttiolJfflu1KJ9�/1Llslli Ml! 
fJ"lflOUI udllf � i 1M91 I lllb /«I rktq ptt('OS hr lie;, fmf tit (t;:qit staM $V 0rUSM I ,imt' l(IOIG'I Aql lU SI Ot.dt.offl zatJ,tl � 
I U lpn PDl'W- b II si,isA, btkon, o p,M**1r!I chdMnt. 
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.Aulco SEE"doo�ffll,n;odlu/Oltllod '2 t111tldP«lfl/odciNz�IMII (,vc,,cr,lr;fflj, .. ., 7°" l.cltftll� .• '.."" • ..;�' 
�°'*"�por!ld.telnlJK»flHRfYUIIZI �lfffOIIIMtl"' l.dlitu flr'ldMl "' � 
�11. 

0., mt ptM Ill !b!te U r-.podei � *- lbtlvt u � pmfna O'ibl 11W11W110 � i.adat M111 u:Wi1 u 
l)WCMlOffl.,,.., OnJSt.<& 

PrlNO it StlVI 1. CM,g �. stet H llllm'I ��I nal:nldt tu»M pocftJpu l!ri1lcit. 

VII USl.O'vl I N.4CJN IITVR(XVNIJA I RASPOREDN� OOBm 

ClBll 19. 
ttMilmf�M�Udobf lfalffllfflO� �Mlf idtill UO&lll)Wml....., °"*"11. 
OdU:li O mpodll dctill Ill PftdloO Dhtttn DwM, dofm Sqdn Ill� l«t'litJ,. - .. � 0 � � 

Oolll lf'*-ldl itpoptMJ�UIICMII, l�mDtl ddldlN ,_..,_..«lOfp,IMlfUOfl1Miupbl. 
Ov!floo molt wit ifpWy dfd r,,ojm � M!'IO ... OW plltl,y, fJff � � l#Mt O ,IIIM'lltlffl lttdMM O 

Of/I� .... 
0., Dtult-,1 M)mf,. UMN!lf /JpJtl/1 "9WIO zlllondq zfbn o � /lllUfjl. , IIQ/}, Du., I}, t � nt atotlod mcno 

lo 1'* oc;tpo.i;, l)ufJw ti PM,t,j � llplllt I Dndtwo 1,111 nt mot, odxioclf It obMn. «* • p(1t,(I/JI/ /spMlt ad 1M$110g ca,. 

mo11111htM11.no#Dj,lo � ll� ,,,.,.po,,,,llct � .. 

O«JfM Qow&t I Onb:lr l1J# &II Zllfl I IU I OOfflffl t11 ollohld mattll 1nel ll � � Ot/lp<Olri JU Drullvu 
Ako}, 1Gttc,�z1�lrillllftr,hrNl},odgor,ano,sl'�a:ildml. 

S\'a ,warpncJw d'Jblf Dn4NI mja nijt..,,. tl.n7.tlll Drl4M po OSll(MI IMdttlcf, oa.., llla'llncl .tic) ••40•• 

u sAb;l ,,oa,;, ocmstlO "1fNM!e ldlll Cini D,,dk,I. � DIIIMw'l l'ID'I dDl'llt cdMtr di• sv, ,•a.,:10•• d'Jblf M!mlfrn il 
prelhodnl! QO(frll lS,l)llt � DMtv,,.. Q IMIMf. 

Cl.tn2l. 

C.W O'l.dNt;, ,.,,,.no di l)lttlOSI Ml/ ut19II llll Jon bl OSin � 01n, llndM 11,am Jar u t,/fll w lrtoom SIQllln' 

�tlltlll'utN1 

,.AISICO SEE' doo Betqld. tn:111 Du ogrllti(;e(p d, ,........ lllfl/ WfO U � II Utl.:I p,MldrDlt O'lttw lr:ljt j, C:191 ,.Asuco 5°"'I &sflm 

Ei,op,· c.,palG,tq,. 

c,,,, "- 

� �j,,ildnoli:llmo. 
Opii�IIU S,h.¢wiDitN1a . 

....... 

0.,2(. 

�nilln.dr.9tnC9XMOndtWll!o;tt�l�tlpdfW"'t�ll't� 
�»po p,MI Otk11NI U .et, lln.dMI, • M IIIOJt octfllf / 111 � tnJJal uto8o N SI - odl*1ffl � i1li Ollrl(M' 

- -· lltrlfJM IMl9 OltWOOp aitra: 
I.ISVllft &,injdlt lM$i,;t D,.dM, U0 / IMttajl IIWfl ,to IU ....,.. IMJlll 1111 p,nMf mtzfl," 

MdzA t-.J dlrlllb'I I"""" /MDI' lzwtlaie; 
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�o�l�O#IOmOgt..,,..� 
� o rmpod,I dabll / lltOtxt poRit.a � � �I� dn slitq pt.w III it.tee II d:lt. I M'lt iSp,We 
�udoblf�Oru.«N•· 
fflllllfl l�lhtkwt OuJ./vt/�,... ,,nflJl',td; 

inn4ft IWttoll I� lllitnlc*l ll *"" rat 

�opobtt.-,.,podupUM"**ftUO/o�i:vd9t11���od&tnOrlllW,: 
...... ��,��,._11tvtt1,;,I�� 

�o*-",opsknf'! l.ldtft,�lpat--,i � 
�odw,;,pnwt llpop:M'IOO�llM � ()wfv1; 

�o�ubmllod&tn�thdM," 

� o�tlMI, pn/,MJIIOIIOII ei.»lpterrosul.wll III nt, b bdljt � Oru!lv1pohbno; 
� 0 llllflW 1, 11-.. U,,,. OrulM," 
� olllMtlnl� ptOll'M,,,_.J:wn.lpmtantii Qv,SNt,· 

dlli odablt(jt 111 � po$ltNf tinMI � � chtt)(f / ch.\'J'I lea 11 #ill1I SI'� 65. I 66. l()P(); 

oi:ll,Qflo�p,odt//�111ltl.l,.111aJ,tjuictvginr��O'IISt.« 
Gidlltlft O «nl-;i ogrMll:1, 
ocll(&fl O p,e:stlwlbl Dn4IYI 
cbJOSi � a Mlffl rd! I 
otliC&tit O ctl,9fflpat#!M U sAilil SI OW!! 0$/Wll(:un� I ta.\'onont 

.WO�nlOQllbiflNMltl--*"'. 
oWMll ""1t, � octt- N ;or,,,, i,otftrtit I lo� u ,obi od .t rnN«i od ,..,..... pou:Mlt godnt. 

NI lfd(Nnol � Sk-- ,u,,..., s, 1111111# INn,ff!ld flvl!tal Ch.dM, � o raspodtl «lblt; allo Jt --- I odlaft o 

ltUpm,,.,.,,,,, od P*MOV lllCf/l ll DtdlYo. 

� rdMll ltdrllce llMII ..,.. ,. fJf8fflJ vap!DSI p,M'III pm� l'MWli tD'I I odLa � 

Vllnft-.Hxit • odrtM/il po pontJ .tao I udl Jt lo� 1N!Offl f 1M11 � liD'n. 

MNfo octt,_,. mice �;, ucWt ctutr.., lzuzw u � t8dl On,l;fi,f z� odta 6' • HCtlc:t OtnJ III O'lp ffllAI, 

#tlJt b,ontnord��-*'· 

Cetl 27. 

s.ctu�-.Difldon«;,d. 'eJ ti'llfYIO. 
VIIW9CN "'*1tt � • oc.,..wno MlM .tldl 1o II pi:uoom ooau zlhlfNr;I � � to; nNIJll I ,-.. ""' � 

s.ti.t,lh .. ICJva p/s6'lin {10lNOffl ........,. SY9tom � l)i.dtvl /NI a:hlll sdll i:.... ll'tdt,,1 1z MMrqf f10(/(iMI O Olnwn, 

On.ISM,.--.. �IMnOffl--�pol,ll•poMom. 
Pbmln f/OlN U nrin /Ulm �. d:lsta'fll Sf Mn) tlenlMnl DrtdM � 8 d-, I � 15 dil!I prt I� 

PolN lz a!M 4 0¥00' tin obMvlo Nitti postMlo mt I �II ()vjNI, dll'I slirp ptllNI, wtme I msslo octt ....... p,dJg '*-'oll' 

IU NOD, A�� cd.uNp,�� 1Mdlit lol/Offbnoll,njs.wMftllt.lMJtlfrMOl'llllfflllldhtt:n. 
Puri /JOIN malt btll dost...., I� PIM"'� Mlivet ootJi1t � p/f,ftl Uf/lWIOfl hfl tliWIIM. 
s«ta • matt oin.1 oez Sllhlft • it prlsusMil"' tlllntM lln4tw'a 

l(\O'l,ffl u "'**" 5ol:up;th � oblr:n, ..,.. od iat,p,1(19 !roJa gl,Mcwl tl«IM OtdNI. 

Wam Sol:Lp$h """""""' .(W'ldNctll' �- 
� � Jt � � .Asac9 SEE" doo Blrvld lm e.. ll'ldlvtlw/ pos"*fi ri,;.,.tJ � IIITlf(llasol,'I u 

octau III mlllt Oll'lcW �,. 

� odiltl4'I "p/lll#ml /IMdri'II u ctlM(ffl Ml/ t,o ' " plstJma lr,jl p,tdtltl Ill:, � tlltl O'uttil ""'" " ftmt OOlvNlb """' 
��,....tfdnpre«n. .... atcta�. 

� lltfl tlisll IIMC*II u f1l'lMJ II llctlbl � 01t1o5t1o,,,.,.,, 11 tg/nle fDJ bll ot1MS1M Mii � ()USM! ffl09II SI IM'SIW U 
dflMi led 11111) a:D SI� fan tlnlf 11t profM. 

Ottil 11 IIMIIU"IO � pa1#lllt u �· 114 pul(Nl1nl Sii MO IVO/U � u od'mu n, nJh nt lUIZi njltdlrn od1lAd i*n 
n,/k,m//1 U IOibl od I dW od dll'll sazntttil ll ....... M cd.*t. 

0., Dndtvlt11Jl1 � � ,xftWIXJtll� bilo tole d'!9) .b da_,u StttiUd z, •· � ,rpo ,n.,iludl;t 
ramo z1}kkwl1t<hial. �I� 

Sill# C9'I tn, P,MI plls, u � .-aztllffflO Min tOM1 � Uo III n,tJ p,ootrwil u ib1Cu u C1S11tM10111 t,ptMI Ondtvl int po jld,tr 

f/llllU� 
�111Tif���ID,c,,ll(XJ""5-. 
Ottif kQinll ,r lffllrU/ plM ltd'IOfl I \lftit tlMM ll'uiMI tb'loM ,t 1M10 Ill ugfNrkl8t t.11 I tlliWIM tlf""" SI cd.*I co,o,si. 
OtUI �IIIDltltUZ..,. 
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,.,_... �/� po5Jola: 

--- JIINMitud'itl�h I !Avrrfvttyf ��tldl,' 
�oclu� 

oc:nct.w1't dW u to;m • ulYnAft &ti��• ,IWMW!ll!I ab.-•ltl aijll, �• dlWlt� /lfWI nt lab udtdl 
��.boldWdcq,,__.,� .. -�� 
l� IIP'Ofl O trtd/v; 

OMYJI I O't4,'f podM u d:liw u lMOllDffl, CM'II 0111w«:1n ali:b,i /ocMlml � 
Oita iz Jq � di'lolbf � .to,fe,tfmo II � obMl1I09 � (W tt'lti)ra 

D.-KID'it� 111allotilml�&tdM,, utnltlol'DCJlttf��l�tlWlOI � 

SIJdlte pcu,lo'f dnitlorl m>QIIIM � »IIO w jlltf'anl � ....,_ �: 

zlk� l9Ml'I o kfdu, � zllol/ I m.,r,i prHllt pouM tr'J/ 111 lltib lltJ/ tllCSrl � fflOri'lu t)utAl9 I� 

0ru£Miupogltd!Jpr911SIIO/f'#�Nldi'n{l-�IJI.J; 
z� � I ptlQJZinWft '*'19'1 p,/lllr'II,...; t.jt "'9CtlOII ptMli 5.lW.00 EIR 

llvrte,j, flOK.ril r..uqit * lftGIOlt prtlui 11X'll.OO fuit 
� � od-*»O II lojt oct,o.,n Oi&tl\oO Mjo,11 mori'lom (�. ll*Q I��� I rl.t "-fl 

it11'11M odflOIIIO � �,ncfl. 

zM� l9Ml'I o ,o:lSAMlo ;aw� llrldr;. bid; podbnd, Ir.cl � 11 prtdmll p,ltlDI I � z� ptwa 
llitlfftuln M;r» / l!DHOW I upo-1 llqtn st us,oodt .. sW1it st IOloll cidin od jtt:ttt ,och. 

£i'e,ti:,, II dul"' 11a po4luje ovlritfttl � � Mii � ltklln Pod pwp11 � l)1lftw � 

.mori'IDm ll �119&1...,i:rutMl,Oltbpiztiog�p,wrr,ru;, p-oftno��� 

twfkftw jl obaW#I d, iMtlvl waif pos.bl,t - U ,-ltpn dotrll9 � II � �  di,,... 11/lljllDflrllllnrnsu 

Dnlfol' if obMIM dll ,w;i (J(OCll'IU lf$t1Nt;in, � ltll'!jltl\lml kl mmfl U �oe.1151 ll .. �di ilfll.tllll 

pc)91edu-l� 

DirKIDI';, ot.wtzan dlt poS!tfll loj#lo p,etu � 
OnAb' I'll molt !i'MI» .. h:frNllo 11,f � II ltt(IDIII ptMldl'lom ltl.dfw � dllllOud CJlill ..., U fO � pisnwlO 

� � 11 *-*' II Zilllallom I Mii OlflNdim lttWII. 
£lntb' /It a,t.., d, tiNI klO pos/(1AJ - - /IOdl4f O � � ltli # II aA:llcit U lllliot'lom. Offll OliWIWn ... , 

odl.11:om � OwM .......;., pos,twnom WJOm. 

XISTI.IPAHIE / ISJG..IXEHE. CUNA 

Clst DnAlv• m:ilt i$lupifl ii, Dn4/v8 ll o,:..MIMog raz.otll. 
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()p,Mn rll.bgo u � IKJ4kJI nntitl' 

*' hi jld¥J I 6 oatlllt t1.!n:w1 I l)uU,o:, MJjm � it pn)pU!!lifftffl � Jlllu II ato jt � cle QI IP M Pf""' 
��llll'IM,,...... 

•}111matwJ/mttf� de OIIVa-i;, I\Oqllp,M 11�· 
IAo ,,_, � ,..,.(,f '*'&vMmtONl'ln bo I 

bci, po,ltlit ct\9 OIJ(MJln rllloli IIIJ/ • SIMW II bku ..... ttatusa tlant. 

- c.i.11. 

ZtNtNlz sl.w1 I. 01100 flN!ahbe dluctti: 

-- .anoa koi • zlhllvl od ll'l.dlvl n, mi, IIMIU z1 ud9a; 
-loll II A'ant • ul*fl .... ,,.,.,. U l,OIO. 

S,ti.¢h Jt llltM da dM9.W ocU11 o l"'-v II ..... I Mg eta,,. 11,vtu od IIO IB'II od IB'II pttjllni. I di 11 '*"" J0q o bffle oo-st" 
tali lh41',,elftl/ ..... Ill��. dljtul*vUMljltl 11QIIW. 

Oi:MI tz """' J. DWg flltf1'. ct,,u/l«j!Offl II s.tlltt/ SI t8'IOffl JOow,g 0snw0tog 11:a 
W.0 0.. t:tutiv, Ill}# jt lsAJl)io 1z l)u#,,1 po,t,;, l(!pltWtll llilo �. 

,_,.,.Olw!a/z �/Sb\if�ucllll. �· 11Sil:lilclt11�oft(/il.hri/. 

0., � nwt zrtwomz,...., lz � 111.bQI ,a I its !lMMlp,ulJ otltl'*"'llt z1l,plelulllA:.'lldt 11 (JIIP idea II 
IA-*111 t.DII I� ZOPO. 

� l'IOlt �"**'1z110JOa..i �lftl/j,,WifiOumolz.· 
� rezfM £kdlvl tqit H IIIOQll llollsllt 11 flf ,.,_; 

��pnxl.;itn�ldNl�-.nog�i.,,c..... 
O'tdtloo "" IIIDtt dtll' tlobit svojm � ell._ /sp,\119 Mll7lldt udM 6W1u 11rJ1 j,t isafllO ii "'1dml I ddno Jt di � fbbit 
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tlan 6 

Ugovorne strane ee odmah po overt ovog uoovora pred nadlelnim organom plsmenlm putem 
obavestiti Oru!tvo o prenosu udela I vremenu pr1stupanja novog t:lana Dru�a, radi uplsa u knjlgu 

udela Dru!tva. 
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Can 7 
·t 

·,1Prenosllac oarantuje da nema nelzmlrene obaveze prema Orultvu kao I da Orultvo nema . :; nelzmlrene obaveze prema Prenosfocu. 
' .J /U slutaJu da se naknadno otkrlju potraflvanja Orultva prema Prenosiocu, Prenosllac Je dufan da 

,__;.::,y ista potrafivanja drultva odmah podmlrl, odnosno smatrate se da su sva eventualna potni!Jvanja Orultva prema Prenoslocu dospela danom pozlvanja Prenosloc.a da In podmlrl. 
U slut:aJu da se naknadno otkrlje da Orultvo Ima nelzmlrene obaveze prema Prenoslocu, smatra se da se Prenosilac odrekao svlh tih potraflvanja potplsom na ovom ugovoru, kao I da ee nadoknadttl drultvu svu korist koju Je od takvlh potra!lvanja, nakon zaklJut:enJa ovog ugovora eventualno lpak ostvario. 

Can 8 

Prenosllac oarantuje Stlcaocu za urednost vodenja poslovnlh knjlga I evldendja Drultva I garantuje da Je predstavnlclma Stlcaoca predao na uvld celokupnu poslovnu evidenclju Orultva. Urednost 
voOenja ral!unovodstvenlh knJlga bite potvrdena dobljanjem pozitivnog mllljenja revlzora, 
lzabranog od strane SUc.aoc.a, na flnansljske izveltaje za 2012.g. 
Prenosllac garantuje Stlcaocu da se protlv Orultva ne vode prekriajnl nl ostall kaznenl postupd, kako nl da Orultvo nlje stranaka u sudsklm postupclma. 

Prenosllac Je du!an da Stlc.aocu odnosno Drultvu nadoknadl celokupnu Jtetu koju Stlcalac odnosno 
Drultvo pretrpl u slut:aju ne poltovanja odredbl stava l I 2 ovog tlana. 

flan 9 

Prenosllac Je saglasan da Orultvo na osnovu ovog ugovora u Reglstru privrednlh subjekata mo!e lzvlltl upls prtstupanja Sticaoa k&o novog llana Drultva sa vlasnlltvom 70% udela, I lstovremeno lzvriltl reglstradju smanjena udela vlasnl!tva Prenosloca u Orultvu bez lkakvlh daljlh saglasnostt Ill 
potvrda Prenosloca Ill Sticaoca. 

flan 10 

Ovaj ugovor medu ugovornlm stranama prolzvodl pravno dejstvo od dana zakljut:enja, odnosno 
cvere, a prema tretlm Uclma od dana uplsa promene u Reglstar. 

Prenosllac se obavezuje da ee sve poslove upravljanja dru!tvom, u periodu lzmedu dana kada ovaj ugovor poelnje da prolzvodl pravno dejstvo lzmedu ugovornlh strana, pa do dana uplsa u odgovaraJutl reglstar prlstupanJa Stlc.aoca drultvu, odnosno do dana uspostavlJanja novlh organa upravljanja drultva, vrlltl lskljutlvo uz siuJlasnost Stkaoc.a. 

Can 11 

OvaJ ugovor Je sat:lnjen u 8 (osam) lstovetnlh prlmerka, od kojlh Prenostlac I Stlealac zadrtavaju po 2 primerka, 2 primerka su za potrebe arhlve Drultva a preostala 2 primerka su namenjena za 

potrebe organa overe I reglstraclje. 

STICAU.C 

Jr 
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OV I 6p. 45363 I 2013 

flOTllpl)yje ce A<! Of 

MAP"1HK0611li APAl11WA, 6EOrPAA AAHW1A BOJOB"11\A 

y ceojcray 3AMEH"1K A"1PEKTOPA, 6poJ J1M4He xapre nv 
6rA 

M"1P'!Enfn M"10APAr, 6EOrPAA KPA/bA CTE<l>AHA TOMAWA

y csoJcray 3ACTYTlH"1K, 6poJ J1M4He xapre  nY 6EOrPAA 

CMWbAIMn AEJAH, 6EOrPAA BllAA"1M"1PA nonOB"11\A 

y csojcrey 3ACTYTlH"1K, 6poj nM4He xapre  nv 6EOrPAA 

csojepY4HO llOTnMCallM oey MCnpaey. npH3HaJ1M aa CBOJ nornac y OBOJ 
MCnpaBM . .  

"1CTOBeTHOCT MMeHOeaHMX ympl)eHa je Ha OCHOey: 
nM4He Kapre-nacowa .. 

rasca sa oeepy HannafleHa Je y MJHOOf oa 39070 AHHapa. 

nPBl<1 OCHOBH"1 CYA Y 6EOrPAAY 

AaHa 18/03/2013 ro,QMHe 

OBJlawfleHM C11'()1(6eHMK 

M"1XAl"1n06ITTi 611/bAHA 
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UNl4GOLD 000 
Mokran;teva 35, 
18000 NII, Srblja 
Tel:+381 18 257 859 
TeUFax: +38118 293 859 

MBR: 20266767 Sitra delatnosti: 6201 hro ratun: 160-272898-62 PIS: 104897472 

Na osnovu odredbl l:lana 200 stav 1. tatka 6) Zakona o privrednlm dn.s!tvlma Republlke Srblje c·s1. 
glasnlk RS-, br. 36/2011 I 99/2011) tJanovi dru!tva Un14Gold doo NI!: dru!tvo Asseco See doo Beograd 
ul. Mllutlna Milankovita 19G Beograd, Republlka SrblJa, I dru,tvo MONPHREY ltd, Drake Chambers, P.O. 
Sox. 3321, Road Town Tortola, British Virgin Islands, u funkcijl skupltlne dana 21.05.2013.g. donose 
sredecu: 

O D L U K U  

o  pokrltu gubltaka o•tv•renlh u poslovanJu u toku 2012.g. 

flan 1 

Konstatuje se da su o Drultva Unl4Gold doo NI! matltnl broj 20266767 ( u daljem tekstu Oru!tvo) a u 
funkcljl skup!tlne Dru!tva dana 15.03.2013.g. donell "Odtuku usvajanju flnansljsklh lzveStaja OruStva 
Unl4Gold doo NII za poslovnu 2012.g. I utvrO'ivanju rezultata poslovanja u toku 2012.g.", kao I da Jena 
osnovu usvojenih ftnansljsklh lzveStaja utvrdeno da Je OruStvo u poslovnoj 2012.g. ostvarllo gubltak u 
poslovanju u lznosu od 20.936.566,23 dlnara. 

Odluka o usvaJanju nnansijskih lzveStaJa OruStva Unl4Gold doo NIS za poslovnu 2012.g. I utvrO'tvanju 
rezultllta poslovanja u toku 2012.g. Je prUog eve Odluke. 

Clan 2 

Gublcl u poslovanju koje je druStvo ostvarllo u toku 2012.g. u ukupnom lznosu od 20.936.566,23 dlnara 
se pokrlvaju kako sled\: 

Gubltak u Jznosu od 4.183.851,43 dinara se pokrlva lz nerasporeO'ene dobltl ostvarene u toku 
20111  ranljlh godlna u lznosu od 4.183.851,43 dlnara. 
Gubltak u Jznosu od 16.752,714,80 dinara se pokrlva smanjenjem osnovnog kapltara druStva u 
lznosu od 16.752.714,80 dlnara a bez smanjenja neto lmovlne dn.,Stva. 

Canl 

Ova Odluka stupa na snagu danom donoSenja. Odluka Je sastavljena u 4 lstovetna prlmerka. 

Clanovl 

Aueco SEE doo Beograd 

)f/ 
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Регистар привредних субјеката 5000071022531

БД 30905/2013 

Дана, 26.03.2013. 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 UNI4GOLD DOO, NIŠ (GRAD), матични број: 20266767, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Владан Петковић 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

UNI4GOLD DOO, NIŠ (GRAD) 

Регистарски/матични број: 20266767 

и то следећих промена: 

Промена чланова: 
Уписује се: 

 Пословно име: ASSECO SEE DOO BEOGRAD 
Регистарски / Матични број: 07432461 
Адреса: Милутина Миланковића 19г , Београд (град) , Србија 
Новчани улог 

Уписан: у вредности од 14.264,82 EUR, у противвредности од 1.173.647,80 RSD 
Уписан: у вредности од 141.330,94 EUR, у противвредности од 11.262.535,25 RSD 
Уплаћен: у вредности од 14.264,82 EUR, у противвредности од 1.173.647,80 RSD, на 
дан 24.03.2008 
Уплаћен: у вредности од 141.330,94 EUR, у противвредности од 11.262.535,25 RSD, на
дан 27.07.2007 

Удео: 70,00000% 

Промена улога чланова: 
 Пословно име: MONPHREY LTD. 

Регистарски / Матични број: 1029335 
Брише се: 
Новчани улог 

Уписан: у вредности од 201.901,34 EUR, у противвредности од 16.089.336,07 RSD 
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Уписан: у вредности од 20.378,31 EUR, у противвредности од 1.676.639,72 RSD 
Уплаћен: у вредности од 201.901,34 EUR, у противвредности од 16.089.336,07 RSD, на
дан 27.07.2007 
Уплаћен: у вредности од 20.378,31 EUR, у противвредности од 1.676.639,72 RSD, на 
дан 24.03.2008 

Уписује се: 
Новчани улог 

Уписан: у вредности од 6.113,49 EUR, у противвредности од 502.991,92 RSD 
Уписан: у вредности од 60.570,40 EUR, у противвредности од 4.826.800,82 RSD 
Уплаћен: у вредности од 60.570,40 EUR, у противвредности од 4.826.800,82 RSD, на 
дан 27.07.2007 
Уплаћен: у вредности од 6.113,49 EUR, у противвредности од 502.991,92 RSD, на дан 
24.03.2008 

Промена удела чланова: 
 Пословно име: MONPHREY LTD. 

Регистарски / Матични број: 1029335 
Брише се: 

Удео 100,00000% 
Уписује се: 

Удео 30,00000% 

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  22.03.2013.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 30905/2013 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 5000073121454

БД 56127/2013 

Дана, 22.05.2013. 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 UNI4GOLD DOO, NIŠ (GRAD), матични број: 20266767, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Владан Атанасијевић 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

UNI4GOLD DOO, NIŠ (GRAD) 

Регистарски/матични број: 20266767 

и то следећих промена: 

Промена законских заступника: 
Физичка лица: 

Брише се: 
 Име и презиме: Владан Петковић 

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

Уписује се: 
 Име и презиме: Владан Атанасијевић 

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

Промена директора: 

Директори - физичка лица: 
Брише се: 

 Име и презиме: Владан Петковић 
ЈМБГ:
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Уписује се: 
 Име и презиме: Владан Атанасијевић 

ЈМБГ: 

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  20.05.2013.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 56127/2013 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 5000073661189

БД 61656/2013 

Дана, 05.06.2013. 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 UNI4GOLD DOO, NIŠ (GRAD), матични број: 20266767, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Владан Атанасијевић 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

UNI4GOLD DOO, NIŠ (GRAD) 

Регистарски/матични број: 20266767 

и то следећих промена: 

Промена улога чланова: 
 Пословно име: MONPHREY LTD. 

Регистарски / Матични број: 1029335 
Брише се: 
Новчани улог 

Уписан: у вредности од 60.570,40 EUR, у противвредности од 4.826.800,82 RSD 
Уписан: у вредности од 6.113,49 EUR, у противвредности од 502.991,92 RSD 
Уплаћен: у вредности од 60.570,40 EUR, у противвредности од 4.826.800,82 RSD, на 
дан 27.07.2007 
Уплаћен: у вредности од 6.113,49 EUR, у противвредности од 502.991,92 RSD, на дан 
24.03.2008 

Уписује се: 
Новчани улог 

Уписан: 303.978,30 RSD 
Уплаћен: 303.978,30 RSD, на дан 21.05.2013 

 Пословно име: ASSECO SEE DOO BEOGRAD, MILUTINA MILANKOVIĆA 19G 
Регистарски / Матични број: 07432461 
Адреса: Милутина Миланковића 19г , Београд (град) , Србија 
Брише се: 
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Новчани улог 
Уписан: у вредности од 141.330,94 EUR, у противвредности од 11.262.535,25 RSD 
Уписан: у вредности од 14.264,82 EUR, у противвредности од 1.173.647,80 RSD 
Уплаћен: у вредности од 14.264,82 EUR, у противвредности од 1.173.647,80 RSD, на 
дан 24.03.2008 
Уплаћен: у вредности од 141.330,94 EUR, у противвредности од 11.262.535,25 RSD, на
дан 27.07.2007 

Уписује се: 
Новчани улог 

Уписан: 709.282,69 RSD 
Уплаћен: 709.282,69 RSD, на дан 21.05.2013 

Промена основног капитала: 
Брише се: 
Новчани капитал 

Уписан: у вредности од 20.378,31 EUR, у противвредности од 1.676.639,72 RSD 
Уписан: у вредности од 201.901,34 EUR, у противвредности од 16.089.336,07 RSD 
Уплаћен: у вредности од 201.901,34 EUR, у противвредности од 16.089.336,07 RSD, на дан 
27.07.2007 
Уплаћен: у вредности од 20.378,31 EUR, у противвредности од 1.676.639,72 RSD, на дан 
24.03.2008 

Уписује се: 
Новчани капитал 

Уписан: 1.013.260,99 RSD 
Уплаћен: 1.013.260,99 RSD, на дан 21.05.2013 

Регистрација документа: 
Уписује се: 

 Одлука о смањењу основног капитала од 21.05.2013 године. 
О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  31.05.2013.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 61656/2013 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 5000088702228

БД 62899/2014 

Дана, 23.07.2014. године 
Београд 

Регистратор Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на
основу члана 15. став  1.  Закона о поступку регистрације  у Агенцији за  привредне регистре
(„Службени гласник РС“, бр. 99/2011), одлучујући о регистрационој пријави промене података
код UNI4GOLD DOO, NIŠ (GRAD), матични број: 20266767, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Владан Атанасијевић 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

UNI4GOLD DOO, NIŠ (GRAD) 

Регистарски/матични број: 20266767 

и то следећих промена: 

Промена података о огранцима: 

Уписује се: 
 Пословно име: UNI4GOLD DOO NIŠ - OGRANAK BEOGRAD 

Седиште: Милутина Миланковића 19 г, Београд-Нови Београд , Србија 
Претежна делатност: 6201 - Рачунарско програмирање 
Заступници 

Физичка лица 
Име и презиме: Небојша Динић 
ЈМБГ: 
Начин заступања: самостално 
Ограничење овлашћења за заступање супотписом: 

- Директора Друштва. 
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О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  22.07.2014.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 62899/2014 и уз пријаву је доставио документацију наведену
у потврди о примљеној регистрационој пријави. 

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

Висина накнаде  за вођење поступка  регистрације  утврђена је  Одлуком о накнадама  за
послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник
РС“, бр. 119/13 од 30.12.2013. године). 

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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A�S�:< tP :.;!=i 
d.c.o �<: ;grc.C 

UGOVOR O PRENOSU UDELA I OSNIVAfKIH PRA 

u druJtvu •• ogranlfenom odgovornoitu UNl4GOLD doo Nii, Mokran 
20266767 

Zaklju�n dana 28.07.2015.g. u Beogradu lzmedu: 
1. Asseco SEE doo BEOGRAD, NOVI BEOGRAD, Bulevar Milutlna Mllankovlla 19G, mat. broj 07432461 koga zastupaju dlrektorl Mlodrag Mlrtetil� I Dejan SmlljanlC (u daljem tekstu: 
,.STICALAC") 

2. MONPHREY Ltd, Drake Chambers, P.O. Box, 3321, Road To itish Virgin Islands mat. broj 1029335 koga zastupa Mar1nkovlC OraglSa lk.br u daljem tekstu: 
,.PRENOSILAC") 

20266767 ( u daljem tekstu: orp� € . da osnovnl kapltat OruStva�na da._n zak � !"-!,'ovog ugovora lznosi: 1.013.260,99 RSO da je .Prenosllac tlan �fu� �. Vla'sn�om nad 30% udela OruStva Sto predstavlja vrednost 303.978,30�p. --- -""- ....._ __ 
oa je Stl ac a<?��sa·�asn/Stvom nad 70% udela StJY'p�i:!�vlJa vrednost 
709.282,6 : ·z.::) Vt, •• 1. ( ·c;, d) Danom zaklju 18( ove , ovog govora Prenosllac prenosl na,5ttc:aoca,'u)eo..Dd.a( % u DruStvu, Sto predsta a v�nost of:3 .978,3 RSO dinara �o.vnog 

1
bpl\911t·�ruS \ _ Ud������ ... �a se prenosl bez nakn:dt!�M�., \ 'J ;,/' 

, 1 1  ""-...  &an '-···· 
,,. •.. .  ,  i ) 1 1 l  \  · ,  �  •  -,  '../ I '� ' � , ,,... i:i:p lr{�ho prenosu udela drultvo Asseco� S�E . .  o. og'�ad Ce bltl jedlnl tlan Orultva 

· s .  )  1fl4GQ� NIS, Mokranjteva 35, ma�-t>ro�. ' 026 67 sa vlasnfltvom na 1 % � ...__, vrednostl od 1.013.260,99\so. / � �! Ca� i. ;: �/�lc.alac kao aan Orultva, daOOITIZil'kl.t i��vog ugovora prlhvata osnlvaf:kl'��:a prava I obaveze koja su mu,6vlm-�ovo�m reneta (ustupljena), a koja su 'f'Skla'du-s oshl� 
ektcm OruStva. .,··---- ( (\. ') J /';- \ /\ 1

1 

,r) / 
/ r : , ... · /  ' v � l l., , f  

/  -.I "-- / Cl•n4 . � ' { , - ,/, -···-- l".A._ -\.._:_/ Prenosllac n'ma �lzmlre�lh otaveza prema druStvu. (. < ' -, --�./ I <..._ <:>; ' Prenosllac potvrOuje da Dru*vo nema nikakve neizmlrene..ot>ay�rema Pfcnoslocu po bllo kom osnovu, a naol!tO-,ia.oioo.fu utesla u dobltl lz poslovanJrdruJtv''- "'-, .. , / 
sve prava I obaveze po vlasnlStvu na udelu u DruS��eG.�an;\.vere ovog ugovora prlpadaju lskljuf:lvo Stic.aocu. � '� � 

Extemal//Partner Co,nflderi�al 
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flan 5 Ugovome strane ce odmah po overt ovog ugovora pred nadleinlm organom plsanlm putem 
obavestitl Dru!tvo o prenosu udela I vremenu pristupanja novog Clana DruStva, radl uplsa u knjlgu 
udela DruStva. 

"Clan 6 Prenosllac je saglasan da OruStvo na osnovu ovog ugovora u Registru prlvrednlh subjekata moi:e 
lzvSitl upls prenosa udela na Stlcaoca kao Clana DruStva sa vlasnlStvom 100% udela, I lstovremeno 
lzvriltl regfstraclju brlsanja udela u vlasnl!tvu Prenosioca u DruStvu bez lkakvlh daljih saglasnosti rn 
potvrda Prenosloca Ill Stlcaoca. 

flan 7 

Ovaj ugovor medu ugovornlm stranama prolzvodl pravno dejstvo od dana zakljuCenja, odnosno 
overe, a prema treClm lldma od dana upisa promene u Regfstar. 

flan•':'\ 
,,-i ( Ovaj ugovor je saClnjen u 6 lstovetnih primerka,: 9d ��h Prenosilac I Stlcalac zadriavaju po 1 prlmerak, 2 primerka su za potrebe arhlve:'"D�tv�,·,a · ,  eostala 2 primerl<a su namenjena za potrebe organa cvere I reglstracije. /_..,:,. � ··,,:•. '. 

fS(/,:.,'.;1 , 
\. :· ... :_; / 

ZA STICAOCA: ,.· .,..."......._, '<· 'f':·,; ,.·-./ 
'\., ""-!.,;';.., 

-� 
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JABHl1 6EJ!ElKHHK 

Cnaeorsynxa naonoeHl'I 

Beorpan, Hoeu Beorpan 

6ynesap Maxajna Ilynana 

Yon: 1875-2015 
crpaxa I Geroitt) 

nornpqyje cc A• je Maonpar M•psend\, JMEr poqeH 10.02.1968. 
(Jleceror <f,e6pyapa XH.Jl.aAY,llCBeTCTOTHH3WC3,llCCCTOCMC) ro.D..HHC y Seorpa,n:y, o.a. ua 
Toaacnaaa, ca npe6HBMHWTCM y Beorpany, Boenoeen, yn. Sajpottoaa 6p.  y 

npHcyCTBY [aeaor 6enC>KHHKB nOTTIHCBO oey acnpaey. ----------------------------------------- 

+ 
I 

M.a.cHTHTCT TIOTnHCHHKB yrepljeHjc YBH.11.0M y JIH':IHY xap'ry 6poj H3Jl81'Y OA nY 

38 Fpan 6eorpa.A AllHB 27.12.2010. (.a.88..llCCCTCC,!J.MOf olCTOOpa ,ll.BCXH.1bM,C4.CCCTC) ro,llHHC. 

nornpqyje CC Aa je )lejaH CMHJbaHHn, JMJ;r poQOH 11 . 11.1967. 

(jenanaecror HOBCM6pa XHJJ.a.lO'JJ.CBCTCTOnlHawCJ.necen:e.11.Me) ro.D,HHe y Bencruhy, OJI. oua 

lio*HJJ.SPB, ca npe6HeanHrrrreM y Beorpany, Hoea Beorpan, yn. Bnanaerapa Jlonoenha 6p. 

y npHCyCTBy jeenor 6enC)KHHKB 

TIOTJlHCRO oey ecrrpaay. -------------------------------------------------------------------- 
11.n.eHTHTCT OO'ITIHCHHK8 )'TBp�eH je YBHJI.OM y JJH'IHY K8pT)' 6poj HJJI.31)' OJI. DC 

Hean ficorpa.!l .lUlHa I 0.10.20 I 4. (neceror oicro6pa ABCXffJha.D.C'ICTpttaecre) roJI.tttte. ----- 

OMawheH>C r-JI.HHa MHoJI.Para MHp'ICTH.ha H r-.a.uHa ,llcjatta CMWbattliha Ja nOTnHCHBSH,C 

oae ucnpaee )'TBp�eHo jc yeHJI.OM y H3BO.ll o peracrpauaja npaapennor cy6jeKTil o.n nana 

05.06.2015. (neror jyna asexarsenenerueecre) ronnae. ------------------------------------ 

nornpqyje ce Aa je JlparHW8 MapHHKOaHn, JMfir  po�eH I0.02.1953. 
(neceror orro6pa XH.lb8JlYACBCTCT01l1H80C,llCCCTipel'le) ro.D.HHC y Beorpany, 0.ll M8jKe 

ca npc6H88JJHLUTeM y Seorpa..ay, Seeaaapa, yn. Kocre A6paweeKl'aa 6p. 
(rpanecetjenaa KpOJ ocea). y npacycrey jaaaor 6ene>KHHK8 nornacao cay ucnpaay.----- 

- . - . . - - 

------------------------------------------------------------------------- 

' 
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YOn: 1875-2015 
CTp8H8 2 (ABS) 

Bl1 6EJIElKHl1K 
IOJbYflK3 flaBJIOBHtl 

i 
?plJl, Ho�H 6eorpan. 

nesap Maxajna Flynuua 

CHTIITCT nomHCHHKS HCnpase yrepijeH je )'BHllOM y JIH'IHY xapry 6poj 
1}' OJl TTY 38 Fpan Beorpan.naaa nana 24.03.2011. (nsertecercera

xarsanejenaaaecre} roJJ,Htte. ------------------------------·------------------ 

. anawheJbC r-AHHa Jlpantmc MapHHKOBHha 38 nOTITHCHBaH.e oec ttcnpaee yrspijetto jc 
}'Btt.D.OM y DOTBpJJ.Y o cn}')K6eHOCTI1 Kojy je H3AMO Commonwealth Trust Limited, Darke 
Chambers, P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, SpITTaHCKa .neeH11attcKa ocrpaa, y ceojcray 
nponacno HMettoea»or Peracrapcxor aretrra MONPHREY LTD, a xojy cy nomttcanH 

I Cornelius-Jones H Jacinth Ward .D,atta 30.06.2015. (rpaneceror jyna JlBCXHJba,ll,CneTHaeCTC) 

l'O.llHHC, a 'IHje jc nomuce oeepttna Paula Ajaric, jaena 6eJIC)l(HHUB Ha JipHTaHCKHM 
JleBH"IBHCKHM Ocrpeaae, 8 Ha KOjH JJ.OK}'MCHT je CTBa.JLCH BflOCTHJI OA CTp8He BpXOBHOr 
cyna y Road Town-y 6p. Xl3603, A&Ha 30.06.2015. (rpeneceror jyna 

t ABCXK.Tba.D.CnCTHaCC"re) f'O,llHHC, 8 CBC rtpeaeneao oa ctpaae CYllCKOr npeBO,!U{OUS ,llparatta 

CHMHl\8.---------------------------------------------------------------- 

Hanoaeaa.Jaaua 6ene>KHHK ca.Mo nonpijyjc JUtCITTJITCT rmua xoja cy ncrnacana oey 

HCnpaey, a HC H CaJ:q))KHH)' acnpsse. -···--····--H··-···--------------------------------- 

Haxnana Ja esepy nannaheaa je, HS OCHOBy 'lnatta 21. Taptt4>Hor 6poja 8. craa 2 .. 
JaaHo6enclKHH'IKC T8ptt4>c y JOHOCY O.ll 3.150,00 (TPHXH.JbaJlCCTOnCJJ.CCe'T) JlHIUlpa, HB KOjH 

H3HOC ce o6p&'1Yff8Ba f1,llB no crcna on 20 nocro OA 630,00 

(WCCTCTOTifH8lpJUtCCCT)JJ.HHBpa, urro CBC yxynao HJHOCH 3.780,00 

('rpHXH..lbBJlCCCJJ.BMcrontHaocaM,lleceT) ,llHHapa. ------------------------------------- 

- --------------- • ------------------------------------------------------------·--i---------------------- 

Yon 6poj: 1875-2015 

.[{aryM:28.07.2015. ro.11,HHC 

Bpeae: 09:04 xacoea 
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UNl4GOLD DOO 
Milutina MilankovJea 19G. 

11000 Beograd, 
Tel:+381112013111 
TeVFax: +3813015132 

MBR: 20266767 $Wra delatnosti: 6201 liro ratun: 160-272898-62 PIB: 104897472 

Na osnovu Zakona o prtvrednlm drultvlma Republike Srblje, Jedlnl aan drultva Uni4Gold doo Beograd, 
mat. broj: 20266767 (u daljem tekstu: ,.Druitvo") I to drultvo .. Asseco SEE" doo Beograd ul. Milutlna 
MilankoviCa br. 19G Beograd, Republlka Srblja, u funkcijl skupltine Orultva dana 21.12.2015. godlne 
donosl sledeCu; 

ODLUKU 

a.n 1 

RAZRf!AVA SE dlrektor Drultva: Vladan Atanasljevit, JMBG: 
flan 2 

IM!NUJE SE dlrektor Orultva: Igor BrnablC, JMBG: 

fr•n 3 

Mandat lmenovanog Olrektora nlje ograntCen 

Imenovani Dlrektor lz llana 2 eve Odluke Je cvtescen da zastupa Drultvo bez ograniCenja u zastupanju. 

flan 4 

Imenovanom d!rektoru se ovlm nalafe da preduzme sve pravne I fakttbce mere radl sprovodenja eve 
Odluke I dostavljanje odgovarajuCe reglstraclone prljave Agencljl za prlvredne reglstre, Olrektor je ovlm 
ovtaJCen da ovlasti, ako je potrebno, treta lica u svrhe preduzimanja svih pravnlh I faktlfkih mera koje su 
potrebne za sprovodenje ove Odluke. 

Clan 5 

Ova odluka stupa na snagu danom donoJenja. Ova odluka je saflnjena u 4 orlglnalna primerk.a na 
srpskom jezlku. 

ZA JEDINOG l:LANA/OSNIVA0. 
.,Asse doo Beograd: 

Igor 
Gasp,1, 
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Регистар привредних субјеката 5000102146502

БД 67251/2015 

Дана, 04.08.2015. 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 UNI4GOLD DOO, NIŠ (GRAD), матични број: 20266767, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Владан Атанасијевић 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

UNI4GOLD DOO, NIŠ (GRAD) 

Регистарски/матични број: 20266767 

и то следећих промена: 

Промена чланова: 
Брише се: 

 Пословно име: MONPHREY LTD. 
Регистарски / Матични број: 1029335 
Новчани улог 

Уписан: 303.978,30 RSD 
Уплаћен: 303.978,30 RSD, на дан 21.05.2013 

Удео: 30,00% 

Промена улога чланова: 
 Пословно име: ASSECO SEE DOO BEOGRAD 

Регистарски / Матични број: 07432461 
Брише се: 
Новчани улог 

Уписан: 709.282,69 RSD 
Уплаћен: 709.282,69 RSD, на дан 21.05.2013 
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Уписује се: 
Новчани улог 

Уписан: 1.013.260,99 RSD 
Уплаћен: 1.013.260,99 RSD, на дан 21.05.2013 

Промена удела чланова: 
 Пословно име: ASSECO SEE DOO BEOGRAD 

Регистарски / Матични број: 07432461 
Брише се: 

Удео 70,00% 
Уписује се: 

Удео 100,00% 

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  31.07.2015.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 67251/2015 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 5000102657121

БД 71152/2015 
Дана, 18.08.2015. 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 UNI4GOLD DOO, NIŠ (GRAD), матични број: 20266767, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Владан Атанасијевић 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

UNI4GOLD DOO, NIŠ (GRAD) 

Регистарски/матични број: 20266767 

и то следећих промена: 

Промена пословног имена: 
Брише се: 

UNI4GOLD DOO, NIŠ (GRAD) 
Уписује се: 

UNI4GOLD DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD 

Промена седишта привредног друштва: 
Брише се: 

Адреса: Мокрањчева 35 , Ниш (град) , Србија 
Уписује се: 

Адреса: Милутина Миланковића 19г , Београд-Нови Београд , 
11070 Нови Београд , Србија 

Промена података о регистрованим огранцима: 
За огранак: 

 UNI4GOLD DOO NIŠ - OGRANAK BEOGRAD 
Седиште: Милутина Миланковића 19 г , Београд-Нови Београд , Србија 
Промена назива 

Брише се: 
UNI4GOLD DOO NIŠ - OGRANAK BEOGRAD 

Уписује се: 
UNI4GOLD DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD - OGRANAK BEOGRAD 
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О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  14.08.2015.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 71152/2015 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 5000107228944

БД 110093/2015 

Дана, 25.12.2015. 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 UNI4GOLD DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, матични број: 20266767, коју је
поднео/ла: 

Име и презиме: Игор Брнабић 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

UNI4GOLD DOO 
BEOGRAD-NOVI BEOGRAD 

Регистарски/матични број: 20266767 

и то следећих промена: 

Промена законских заступника: 
Физичка лица: 

Брише се: 
 Име и презиме: Владан Атанасијевић 

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

Уписује се: 
 Име и презиме: Игор Брнабић 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 
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Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  23.12.2015.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 110093/2015 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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