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Na osnovu ll. 1 1 1 1 4 1 .  Zakona o privrednim dndtvtma ("Slu1benl glasnik RS'' br. 36/2011 
I 99/2011), ugovarafi 

l.NeboJ!a DedJi:, ul. Crnotravska br.  Beograd, litna karta br. lzdata od 
strane MUP·a RS, JMBG: 
2.IIIJa Stojlmlrovtt, ul. Beogradska br. Beograd, Ulna karta br.  tzdata od 
strane MUP·a RS, JMBG: 
i 

3, Stanlslava SarteviC-Goga,ul. Trstenjakova  litna karta br. lzdata od 

strane MUP-a RS, JMBG: 

kao osnlvati doneli su dana 28.04.2014 godine sledeti: 

UGOVOR O OSNIVANJU ORUrrYA S OGRANICENOM ODGOVORNOSUJ 
• VASA KUCICA" BEOGRAD 

UVOONE ODREOBE 

t:lan 1, 
]JJIIJ1111� 

1.1. Ovom Odlukom koja predstavlja osnlvalki akt DruStva, v�i se organlzovanje I 
usk1ac1ivanje Dru!tva sa Zakonom o prtvrednim druStvima i ureduju se pitanja koja 
se odnose na: 

• lltno lme i prebtvallste, odnosno poslovno !me I sediste flanova druhva; 
• poslovno lme i sedtste dru�tva; 

pretetnu delatnost dru!tva: 
ukupan lznos osnovnog kapltala dru!tva: 
lznos novtanog uloga, odnosno novfanu vrednost I opls nenovtanog uloga 
svakog tlana dru!tva; 

• vreme uplate novtanog uloga, odnosno unosenla nenovfanog uloga; 
• udeo svakog flana dru!tva u ukupnom osnovnom kapltalu lzrafen u procentima; 

upravljanje Oru!tvom - vrsta I nadlefnost organa Dru!tva; 
zastupanje Dru!tva; 
trajanje I prestanak Dru!tva 

kao I odredbe o druglm pitanjima koja su od znaalja za Drustvo. 

1.2. Drusrvc je pravno lice koje obavlja privrednu delatnost na tdi!tu radi sticanja 
dobiti, posluje kao drustvo kapitala, u formi drusrva sa ogranllenom odgovomo!tu, 
sa osnovntm kapitalom i osnlvalima utvrdenlm ovim aktom I Zakonom. 

1.3.Dru�vo Je pravno lice I ima pravo da u pravnom prometu zakljuluje ugovore I vrst 
druge pravne poslove I pravne radnje u okvlru predmeta svog poslovanja I u okvlru 
svoje pravne I poslovnc sposobnosti. www.K
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Prlvredno dru!tvo se osniva na neodredeno vreme. 

Odlukom osnivata, druhvo mote obrawvati jedan iii vUe ogranaka. 

Druhvo stife svojstvo pravnog Ilea registracijom u skladu sa zakonom kojim se 
ureduje registractja privrednlh subjekata. 

1.7. Tro!kove osnlvanja Oru!tva snose osnlvacl, I nemaJu pravo na povraCaj tih tro!kova 
od Dru!tva. 

1.8. Dru!tvo Je du!no da posluje u sk1adu sa zakonom, dobrim poslovnlm oblfajima i 
poslovnlm moralom. 

FIRMA I SEDISTE 

3.3. Poslovno lme I sedi!te OruStva mogu se promenlti odlukom Skup!tine Drustva. 

Osnivati/Clanovl Drustva su sledeta lica: 

Na pitanja koja nlsu uredjena ovim aktom, primenjuje se Zakon o privrednlm 
druhvima (.,Slutbeni glasnik RS., br. 36/11, 99/11), u daljem tekstu: Zakon. 

flan 2. 

Oan3. 

2 

2. IIIJa StojimlroviC, sa prebivall!tem u Beogradu, ul. Beogradska br. opsttna 
Vrafar, JMBG:  br. lk.  kojl Je vlasnik 33,33 % udela u 
osnovnom kapltalu Dru!tva. 

1. Neboj!a OediC, sa preblvali!tem u Beogradu, ul. Crnotravska br. a, op!tlna 
Votdovac, JMBG: br. lk. koji je vla.snlk 33,33 % udela u 
osnovnom kapita

3. Stanislava SarfeviC·Goga, sa prebfvahstem u Beogradu, ul. Trstenjakova  
opltina Cukarica, JMBG:  brJ.k.  kojl je vlasnlk 33,33 % 

udela u osnovnom kapltalu Dru§tva. 

1.9. 

OSNIVACJ DRU ITV A 

3.1. Puno poslovno !me glasi: 
.. vasa kuC1ca· d.o.o., Beograd. 

3.2. Sedtste Oru§tva le Beograd, ul. Jufni Bulevar br. 107 /10,opStina vracar. www.K
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PEtATJ S'TAMBILJ 

Clan 4. 

4.1. Druhvo Ima svoj petat i �tambllj. 

4.2. Pecat Je okruglog obllka uobilajene velillne I sadrfi tekst punog poslovnog lmena l 
sedi!ta Druhva. 

4.3. .Stambilj je pravougaonog oblika I sadrii puno poslovno ime i sedi!te Drufu>a, kao I 
prostor za uplslvanje broja predmeta i datum zavodenja odluka, odnosno akata, u 
delovodni protokol. 

OELATNOST DRUSTV A 

Clan S. 

5.1. Druhvo mofe, uz lspunjenje uslova u pogledu tehnilke opremljenosti, za!tlte na 
radu I za!tlte I unapredenja fivotne sredine, kao I druge propisane uslove da obavlja 
sve zakonom dozvoljene delatnostl. 

5.2. Druhvo mo!e da obav!Ja I de\atnosti za koje je posebnim 7.akonom predvideno da se 
mogu obavljatl po prelhodnom pribavljanju saglasnosti, dozvole ill drugog akta 
nadleinog organa, samo po dobijanju te dozvole, saglasnosti Iii drugog akta 
nadle!nog organa. 

5.3. U sldadu sa odredbama Uredbe o ldaslflkaclji delatnosti I o regfstru Jedinica 
razvrstavanja pretetna delatnost kojom ee se Oruhvo bavlti Je: 

41.11 Trgovlna no malo u nespedjallzovanlm prodavnlcama pretelno hranom, pl�mo I 
duvanom. 

5.4 Oslm pretefne delatnosti, Drusrvo ee obavljati I sledel:e delatnosti: 

25.61 Obrada I prevla&nje metola. 

46.90 Nespecljallzovana trgovina no vellko. 

S.S. Dru§tvo mcae bez upisa u odgovarajul:1 reglstar da obavlja I druge delatnosti koje 
slu'!e delatnostima uplsanlm u odgovarajul:1 reglstar, koje se uobitaJeno obavljaju uz 
te delatnosti u manjem obi mu Ill povremeno. 

5.6. Drufuro ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovlnskog prometa i ffli usluge u 
spoljnotrgovlnskom prometu. 

5.7. Promena delatnostl Drustva vr�I se odlukom Skupsrtne Drufua 
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OVNJ KAPITAL I IMOVINA DRUmA 

l:Tan 6, 

6.1. Novtani kapltal dru!tva je: 

Ukupan uplsanl novfanl kapltal dru!tva lznosl: 
6.000,00 RSD (slovima: !esthi\Jada dlnara) 

Ukupan uplatenl novl:anl kapltal dru!tva lznosl: 
6.000,00 RSD (slovima: §esthiljada dlnara) 

Uplata novfanog dela osnovnog kaplla Je u potpunostl lzvrlcna dana 28.04.2014 godine. 

6.2. Ulog poJedinih flanova Dru!tva Je: 

1. Nebojsa Dedic! Ima: 

ukunan uotsanl novfanl deo osnovnog kapltala drustva u iznosu od 2.000,00 
dlnara. 

• ukupan upJaCenl novfani deo osnovnog kapitala dru!tva u lznosu od 2.000,00 
dinara. 

na osnovu kojeg poseduje 33,33 % ufe�ta u osnovnom kapitalu Drustva. 

2. lllja StojimiroviC Ima: 

ukunao unlsanl novfanl dee osnovnog kapltala Dru!tva u lznosu od 2.000.00 
dinara. 

• ukupan uplaftol novfani deo osnovnog kapltala DMtva u lznosu od 2.000,00 
dlnara. 

na osnovu kojeg poseduje 33,33 % ufe!Ca u osnovnom kapitalu Dru!tva. 

3. Stanislava Sarfevit·Goga ima: 

ukunan unl:sani novfanl dee osnovnog kapitala Dru!tva u iznosu od 2.000,00 
dlnara. 

ukupan uplateol novfani deo osnovnog kapitala Dru!tva u lznosu od 2.000,00 
d\nara. 

na osnovu kojeg poseduje 33,33 % ufe�a u osnovnom kapitalu Oru!tva. 

l:lan 7. 

7.1. lmovinu OMtva fine pravo svojlne na pokretnim I nepokretnlm stvarima, novtana 
sredstva, hartlje od vrednostl I druga imovlnska prava. 
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Ulog u Dru!tvo mofe btti novfani I nenovfanl, uk.lJutuJutl I izvf'Jenl rad I prufene 
usluge Dru!tvu. 

tlan8. 

8.1. Osnovni kapltal drustva mofe se odlukom SkupJtlne poveb.tl novim ulozlma 
postojetih flanova iii tlana koji pristupa Druhvu, pretvaranjem rezervl Iii dobitl u 
osnovnl kapital, konverzljom potrafivanja prema dru!tvu u osnovni kapital, 
statusnim promenana koje imaju za posledicu povetanje osnovnog kapitala, 
konverzijom dodatnih uplata u osnovni kapltal. 

8.2. Osnovnl kapltal Drustva mofe se smanjiti odlukom Skup!tlne, all ne lspod 
mlnlmalnog osnovnog kapltala proplsanog Zakonom. 

a3. Skup!tina mofe donetl odluku o vdenju dodatnih uplata u Drusrvo. Dodatnlm 
uplatama se ne povetava osnovnl kapital Dru!tva. 

8.4. Clan dru!tva Iii sa njlme povezano lice mofe Drustvu dati zajam u svako doba, u 
skladu sa zakonom. 

PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI OSNIVAtA DRUn\lA PREMA DRUtl'Vu I 
DRU$TvA PRIMA OSNIVAl:IMA 

Clan 9. 

9.1. Druhvo samostalno lstupa u pravnom prometu I za svoje obaveze u pravnom 
prometu odgovara celokupnom svojom lmovinom. 

9.2. Osnlvat (flan) ne odgovara za obaveze Dru!tva, a snosl rizlk poslovanja do vlsine 
svog uloga. 

9.3. Osnlvat Druhva odgovara Dru!tvu ukoliko ne unese Ill nepotpuno Ill 
neblagovremeno unese osnivafkl ulog; 

9.4. l:Jan dru!tva je obavezan da dru!tvu nadoknadi !tetu koJa nastane ukoliko svoJ 
osnlvafkl ulog ne uplatl blagovremeno, odnosno ako ga ne unese u potpunosti. 

UDEU 

C:lan 10. 

10.1. Svojstvo elana Drufua stite se danom registracije vlasnl!tva nad udelom u skJadu sa 
zakonom o registraciji. 

10.2. Clan Druhva na osnovu unetog uloga u imovlnu drustva Je stekao udeo u Dru!tvu 
sra.:merno vrednosti svoga uloga. 
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Clan dru!tva mote imatl samo jedan udeo u druhvu, a ako stekne jedan ill vl!e udela 
ti udell se spajaju sa njegovlm postojetlm udelom i zajedno �ne Jedan udeo. 

l:lan druhva po osnovu udela Ima sledeta prava: 
pravo glasa u skupstink 

pravo na ute�te u dobltl drum<a; 
pravo na ute!te u likvldacionom ostatku; 
druga prava predvh1ena Zakonom. 

10.5. Prava tlana drufua srazmema su procentualno izra!enom uplatenom I 

uplsanom/unetom udelu u Dru!tvu u vreme ostvat1vanja tlh prava. 

10.6. l:lan drustva stite udeo u dru§tvu srazmemo vrednostl njegovog uloga u ukupnom 
osnovnom kapit:alu drustve. 

10.7. DruStvo neCe lzdavatl tlanov\ma potvrdu kao dokaz tlanstVa I udela, vet te kao 
dokaz o udelu u dru!tvu slu!iti ovaJ osnivatikl akt i registracija dru!tva. 

l:lan 11. 

11.1. DruStvo je du!no da vodi evldenciju o adres\ koju svaki od tlanova, svaki od 
suvlasnika udela i zajednitki punomotnik suvlasnlka udela odredi kao svoju adresu 

za prijem poste od drusrva i o kojoj obavesti druStvo. Kao adresa tlanova za prijem 
poste mote se oznatltl adresa za prijem elektronske poste. 

11.2. Olrektorodgovara dru§tvu za tatnost I blagovremenost unosa u evldenciju podataka 
o tlanovlma dnrl:tva, l na zahtev odredenog Ilea izdaje potvrdu o unosu ill stanju u 

evldenctJI podataka o tlanovima drufuta. 

11.3. Lice lz stava t. ovog tlana du!no Je da o svojoj adresi za prljem poste, kao I o  svakoJ 
promenl te adrese. obavestl druhvo bez odlaganja, a najkasnlje u roku od osam 
dana od dana nastupanja promene. 

11.4. Dostavljanje tlanovima druStva se v�l na adresu iz evidencije podataka o tlanovlma 
dru!tva u skladu sa zakonom. 

Clan 12. 

12.1. Udeo se mote s\obodno prenetl treCem lieu. 

12.2. U slutaju prenosa udela, za obaveze ii tlanskog odnosa Drustvu solidamo 
odgovaraju I prenosilac I sticalac udela. 

12.3. l:lanovi drustva imaju pravo prete kupovine ude\a koji le predmet prenosa treCem 
lieu. 

12.4. Clan drusrva pre nego stc ponudi svoj udeo bilo kom tretem lieu, dub.n je da 
ponudl svoj udeo drugom tlanu dru!tva. 
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2.5. 

, 7  

' 
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:::., .6. 
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Za prenos udela lieu koje nlje flan dru!tva potrebna Je prethodna saglasnost 
druftva. uz ogranltenje iz tafke 12.4. ovog flana. 

U slufaju prenosa udela v�i se izmena ove Odluke. 

DOBIT I SNO�ENJE GUBITAKA 

Clan 13. 

13.1. Doblt Druftva je finanstjskl rezultat poslovanja u jednoJ poslovnoj godlnl, koji se 
ostvart posle odbitaka svlh tro§kova poslovanja, uk1JubJJuti I sva priman/a 
zaposlenih Ilea I sva druga davanJa po osnovu doprinosa. poreza i druglh fiskalnlh 
da:fblna. 

13.2. Clanovi DMtva utestvuju u deobi dobitl I sno�enju rizlka poslovanja srazmemo 
svoJim udellma. 

13.3. Clan Dru!tva Ima pravo na udeo u godiJnjoj dobitl kojl bude odrellen za deobu. 

13.4. Ako Dru!tvo po gocll§njem obrafunu lskafe gubitak. odluku o naflnu pokrlvanja 
gubltka donosl Skup!tlna Drusrva u skladu sa vaieCim proplslma. 

13.5. Druhvo mofe vrtlti isplate tlanovima druhva u bilo koJe vreme ako to platanJe nlJe 
suprotno odredbama Zakona o ogranicenilma plaCanja Svaka isplata flanovima 
dru!tva vrti se srazmemo udelu u osnovnom kapltalu u vreme dono!enja odluke o 
takvoj isplati. 

13.6. UsvajanJe flnansijskih tevestaja Ill bllo kojih druglh lzve!taJa od strane Skuphfne 
Drujtva ne utlfe na ostvarivanje prava Clanova druhva ako se kasnlje pokafe da su 
netafnl Iii pogrefnl. 

13.7. Kada stekne pravo na odredenu isplatu, Clan Druhva postaje poverilac Druhva u 
odnosu na tu lsplatu. 

13.8. Ako Druhvo po godtsnlem obratunu tskafe gubitak. odluku o naflnu pokrivanja 
gubltka donosl Skup!tlna Dru!tva u skladu sa vafeCim proplsima. 

ORGAN! DRUS'IvA I UPRAVLJANJE 

Clan 14. 

14.1. Upravljanje Druhvom Je organizivano kao jednodomno. 

14.2. Organi Dru!tva su Skup!tina drusrva i Direktor. 
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Skuptttna 

Clan 15. 

15.1. Skupttinu Cine Clanovi druStva sa ogranifenom odgovomoStu, odnosno njlhovi 
predstavnici. 

Svaki clan druStva ima pravo glasa u skuphinl srazmemo uteStu njegovog udela u 
osnovnom kapitalu druStva. 

15.2. Skupstlna je nadlefna da: 

donosl lzmene osnivaCkog akta; 
usvaja Onansljske lzveStaje, kao t lzvestaje revizora ako su flnansljski izvestajl bill 
predmet revtztje; 

• nadzire rad direktora I usvaja izvestaJe direktora; 
• od\uCuje o povetanju i smanjenju osnovnog kapitala druStva, 

odluCUJe o raspodell dobiti i naCinu pokrita gubltaka, ukljutujut1 I odredivanje dana 
sticanja prava na uteSCe u dobiti i dana isplate uteSCa u dobitl Clanovima druStva; 
lmenuje i razreSava direktora I utvrduje naknadu za njegov rad odnosno nacela za 
utvrdivanje te naknade; 
imenuje revizora I utvrduje naknadu za njegov rad; 

• odlufuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnoSenju predloga za 
pokretanje steCajnog postupka od strane drufuta; 
imenuje likvidacionog upravnlka i usvaja likvidacione bilanse I izveStaje 
llkvldaclonog upravnlka; 
odlutuje o stlcanju sopstvenlh udela; 
odlutuJe o obavezama Clanova druStva na dodatne uplate i o vratanju tlh uplata; 

• odlutuje o zahtevu za istupanje Clana druStva; 
odlufuje o iskljufenju Clana drustva lz razloga neplatanja, odnosno neunoSenJa 
upisanog uloga; 
odlufuje o pokretanju spora za lskljuCenje Clana druStva; 
odlufuje o povlafenju I ponistenju udela; 
odlufuje o pokretanju postupka I davanju punomotja za zastupanje drustva u sporu 
sa prokuristom, kao i u sporu sa dlrektorom, 
odlutuje o pokretanju postupka i davanju punomoCja za zastupanje drustva u sporu 
protlv tlana druStva; 

• odobrava ugovor o pristupanju novog Clana i daje saglasnost na prenos udela 
tretem lieu u slufaju iz Clana 167. Zakona; 
odluCuje o statusnim promenama i promenama pravne forme; 
daje odobrenje na pravne poslove u koJJma postojl litni lnteres, u skJadu sa tlanom 
66. Zakona; 
daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje iii drugo 
raspolaganje lmovinom ve\ike vrednosti u smlslu tlana-470. Zakona; 

• donosl poslovnik o svom radu; 
• vr�I druge poslove I odlufuje o drugim pitanjima, u skladu sa Zakonom I osnlvaCklm 

aktom. 
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Sednlca Skupttine flanova druhva sazlva se po potrebl, a obavezno u slubjevlma 
proplsanlm zakonom. 

Sednice Skup!tine 8anova dru!tva saziva Direktor, a moie lh sazvatl I bllo kojl Clan 
dru!tva. Mesto odrtavanja Skuphine je sedlSte Dru!tva, ako Skuphina flanova 
Drustva ne odlufi drugatije. 

15.6. Nafin rada Skup!tlne moie se bli!e odrediti poslovnikom o radu koji donosl 
Skup!tina. 

15.7. SkupStlna dru!tva sazlva se najmanje Jednom godgnJe (godl!nja skupStina) 
najkasnije u roku od Jest mesect od zavrletka poslovne godlne. 

15.8. Sednlce Skup!tine koje se odrl.avaju lzmedu godl!n/ih Skup!tlna su vanredne I one se 
odri.avaju po potrebi iii u slufajevlma propisanim zakonom, odnosno na na zahtev 
ovla!tenlh predlagafa. 

15.9. Sednica skupftlne flanova dru!tva saziva se plsanlm pozlvom, koJI se dostavlja 
svakom flanu drultva najkasnlje 8 dana, a najranl/e 15 dana pre dana odrtavanja 
sednice skuph:ine, uputenom svakom tlanu drustve, odnosno njegovom 
punomotnlku na adresu koja se vodl u evldencijl tlanova druhva. 

15.10. Poziv za sednicu skupftine tlanova obavezno sadrl;I dan slanja pczfva, vreme I 
mesto odrfavanja sednice, predlog dnevnog reda sa Jasnom naznakom o kojim 
tafkama dnevnog reda se predla!e da skupftina dcnese odluku, materijal za 
sednlcu. 

15.11. Sednlca skup�tlne tlanova drustva se mote odri.ati I bez sazivanja ako Joj 
prisustvuju svl flanovl drultva I ako se o tome svi saglase. 

15.12. Clan drustva mofe putem plsanog punomOCJa da ovlastl bllo koje drugo lice da u 
njegovo lme ufestvuje u radu skuphlne tlanova drultva, ukljutujutl I pravo da u 
njegovo lme glasa (punomotje za glasanje). 

15.13. Za odriavanje skuph:lne llanova drultva potrebna Je vetlna od ukupnog broja 
glasova tlanova drusrva (kvorum). 

15.14. Ukollko se skup!tina flanova drultva nlje mogla odrtatl ill odlullvati zbog 
nedostatka kvoruma iz stava 15.12. c!lana. ponovo se saziva sa istlm predloienim 
dnevnim redom, najranlje 10 dana a najkasije 30 dana od dana prvog sazlvanja, na 
nactn utvrden ovim aktom (ponovljena skupltina). 

15.15. Skuphina tlanova druhva odluOJ.je prortom vetinom glasova prisutnih llanova 
Druhva. 

O l:unenama I dopunama osnivac!kog akta i ugovora tlanova druh:va, povetanju I smanjenju 
osnovnog kapltala oslm dodatnlh uloga tlanova u skladu sa osnlvafklm aktom Ill ugovorom 
6anova dndtva, statusnlm promenama, promeni pravne fonne I prestanku dru!tva, 
raspodeli dobitl Banovima drultva, stlcanju spostvenlh udela dnclta. raspolaganju 
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vlnom dru!tva vellke vrednostl, skupstina odlubije veCinom od ukupnog broja glasova 
1kovona ve{fna/. 

Sednicom skupstine tlanova druhva sa cgramcencm odgovornoscu predsedava 
predsedavajuCI skup!tlne koji se bira na pofetku svakog zasedanja. 

Direktor Dru!tva dutan je da prtsustwJe sednicama skupsnne Dndtva ako ga 
blagovremeno pozove flan Dru!tva. 

15.18. Clan dru!tva mofe glasati i plsanlm putem pod uslovom da Je plsmeno stiglo do 
momenta odr!avanja skupstine drustva. 

15.19. Svaka odluka skup!tlne moie se doneti I van sednice, ukollko Je potpl!e flan druhva 
I bude uneta u knjigu odluka. 

15.20. Sednice skupstfne mogu se odriavatl kori!Cenjem konferenclJske veze Iii druge 
audio I vlzuelne komun!kac!Jske opreme, tako da sva Ilea koja ufestvuju u radu 
sedntce mogu da medusobno lstovremeno komunlciraju, Smatra se da su Ilea koja na 
ovaj natin uCestwju u radu sedntce litno prisutna. 

15.21. Clan dru!tva ne mofe glasati u skup!tini kada se odlufuje o: 

oslobadanju iii smanjenju njegovlh obaveza pre ma dru!tvu; 
njegovom istupanju Iii iskljufenju iz drufuta; 
pokretanju Ill odustajanju od spora protlv njega I angafovanju punomoCnika dru!tva 
za zastupanje u tim slufajevima; 
odobravanju poslova lzmedu Clana I dru!tva u skladu sa flanom 66. Zakona o 
prlvrednlm dru!tvlma; 

15.22. Glasovl flana fije Je pravo glasa lsk!Jufeno ne uzimaju se u obzir prlllkom 
utvrdlvanja kvoruma za odluflvanje o pltanju na koje se odnosl isklJufenje. 

15.23. lmovlnom vellke vrednostl u smlslu ovog flana smatra se imovina flja nabavna, 
prodajna Iii trli!na vrednost u momentu dono!enja odluke o tome predstav!Ja 30% 

ill vi!e od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovlne Druhva lskazane u 
poslednjem godi!njem bllansu stanja. 

15.24. Odluke Skupstine su punovaine od dana dono!enja, oslm ako je posebnlm proplsom 
drugaCije prevideno. 

Olrektor 

Can 16. 

16.1. Dru!tvo Ima Jednog dlrektora kojl se reglstruje u skladu sa Zakonom. 

16.2. Dlrektora lmenuje Skup!tina Dru!tva. 

JO 
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l� Druhvo u unutraJnjem I spoljnotrgovinskom prometu zastupa Dlrektorsa 
q,7 eogranlfenlm ovlaSCenjima. 
:, 

,! � 
::of? 

16�5. Delatnost Direktora: 

zastupanje druJtva i vodenje poslova drustva u skJadu sa zakonom, osnlvafkJm 
aktom Oruhva, i u skladu sa odlukama SkupJtine Druhva; 

• sazivanje sednlca skup!tine druhva; 

Zakljuflvanje Ugovora o kreditu I zajmu; 

Uredno vodenje poslovnlh knjlga; 

• Vodenje evidenclje o svim donetlm odlukama SkupJtlne; 

• Utvrdlvanje predloga poslovnog plana; 

• Svi drugi poslovi koji nisu u nadle!nostl SkupJtine i kojl su od znataja za pravllan 
rad Dru!tva. 

16.6. Direktor Dru!tva mote vrl:enJe poslova iz stava 16.S. ovog flana prenetl na druga 
lica. 

16.7. Direktor Je zakonskl zastupnik Dru!tva 

16.8. Direktor dru!tva odgovoran Je za uredno vodenje poslovnlh knjlga. unutraJnJI 
nadzor poslovanja I tafnost flnans!Jsklh lzveJtaja dru!tva. 

16.9. Dlrektor Dru!tva mote u svakom trenutku datl ostavku plsanlm putem. 

Dlrektor ostavku daje flanu Druhva I ostavka se reglstruje u skladu sa Zakonom o 
registraciji privrednih subjekata. 

16.10. Ako dlrektor da ostavku, u obavezl Je da nastavi da preduzima poslove kojl ne trpe 
odlaganje do imenovanja novog direktora, all ne dute od 30 dana od dana 
reglstraciJe ostavke u skladu sa Zakonom o registracljl. 

16.11. Direktor ne mo!e izdati punomotje za zastupanje niti zastupati dru!tvo u sporu u 
kome Jeon suprotna strana iii sa njlm povezano lice. 

U ovom slufaJu punomotje lzdaje Skup!tlna. 

16.12. Skup!tina razreJava dlrektora oblfnom vetinom glasova prisutnlh llanova, prl lemu 
nlje du!na da navede razloge z.a razresenle. 

1 1  

andat Direktora Je neogranifen. 

Jednom lmenovanl Direktor Dru!tva ostaje na toj f'unkclji dok ne bude razreJen ill 
dok ne podnese ostavku. 
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tlan 19. 

Clan 20. 

Clan 21. 

Clan 17. 

na Dru!tva za direktora Dru!tva bira Jasmlnu Naranfit, sa prebivaJlhem u 
adu, ul. Alaska br. opsuna Zemun JMBG: , llfna karta br. 

 lzdata od strane MUP-a RS PS Zemun. 

Druhvo prestaje da postojl brisanjem lz reglstra privrednih subJekata, po osnovu: 

Clan 18. 

12 

TRAJANJE I PRESTANAK DRUSTVA 

20.1. Clan Druhva Ima pravo na pristup aktima I dokumentlma Dru.hva, u skladu I na 
na�in proplsan odredbama Zakona. 

POSLOVNA TAJNA 

19.1. Poslovna tajna Je podatak flje bl saopstavanje tretem lieu moglo nanetl stetu 
Drustvu, kao I podatak kojl Ima iii mofe imati ekonomsku vrednost zato fto nlJe 
cpste poznat, niti je lako dostupan tretim licima koja bl njegovlm koritCenjem Iii 

saophavanjem mogla ostvaritl ekonomsku korist I koJI je od strane Oru!tva zasttcen 

odgovaraJutim merama u cilju �uvanja njegove tajnostl. 

20.2. Druhvo mofe uskratiti pristup svlm iii nekim od trafenih akata iii dokumenata lz 
razloga propisanim Zakonom. 

U druJtvu se mofe imenovati zastupnlk sa ovlaUenJ\ma fljl su oblm I sadrtina odredenl 
Odlukom o lmenovanju :z.astupnlka I koje se registruje u skladu sa Zakonom o reglstracijl. 

19.2. Poslovna tajna Je i podatak koji je zakonom, drugim proplsom iii odlukom Dlrektora 
Druhva odreden kao poslovna tajna. 

PRAVO INFORMISANJA 

19.3. Clan koji poseduje znafaJno ute�te u osnovnom kapitalu Druhva, kontrolni flan, 
kao I dlrektori, zastupnlcl I prokurlsti I llkvldaclonl upravnik. kao I zaposlenl u 

Drufutu su duZni da poslovnu tajnu tuvaju I nakon prestanka tog svoJstva u periodu 
od pet godina. 
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Sprovedenog postupka JikvldaciJe ill prlnudne llkvldacije u skladu sa 
Zakonom; 

• Sprovedenog postupka stetaJa u skladu sa zakonom kojlm se ureduJe stetaj; 
• Statusne promene koja Ima za posledlcu prestanak dru§tva; 

Pravnosna!nom odlukom suda kojom se se odreduje prestanak dru!tva; 
nastupanjem drugih dogadaja kojlma dru!tvo prestaje, tj. u druglm 
slutajevlma predvidenim Zakonom. 

IZMENE OSNIV Aa{OG AKT A 

Clan 22. 

22.1. Ovaj osnlvatki akt se menja u plsmenoj rorml, odlukom skuphine. 

22.2. Potpisi na lzmeni osnlvatkog akta se ne overavaju u skladu sa zakonom kojlm se 
ureduje overa potpisa. 

22.3. Odluka o lzmenama Osnivatkog akta kojim se umanjuju prava nekog tlana Oru§tva 
mole bltl doneta same uz saglasnost tog Bana, u slutaJevlma predvidenlm Zakonom. 

22.4. Sva akta Drustve moraju bit! u skladu sa osnlvafklm aktom. 

22.5. Oru!tvo Je duino da fuva I prikazuje dokumenta I akte saglasno Zakonu o 
privrednlm dru!tvima I drugim proplsima. 

PRELAZNE I ZA V�NE ODREDBE 

Clan 23. 

23.1. Ova Odluka je safinjena u osam lstovetnlh prlmerka. Jedan prlmerak sluii za 
potrebe regtstraclje, Jedan prtmerak sluii za potrebe overe, a ostall za potrebe 
Drustva I Osnlvafa. 

23.2. Ova Odluka stupa na snagu danom potplslvanJa I overe kod nadleinog organa od 
strane osnlvafa. 
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MEGA-LIBRA 

ov I 6p. 22320 I 2014 
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norap�yje ce 11a cy 

llEA"1li HE60JWA, 6EOrPA,ll LIPHOTPABCKA 

y cacjcray OCH"1BA4, 6poj n"4He xapre  nY 6EOrPA,ll 

CTOJ"1M"1POB"1li 1<1n1<1JA, 6EOrPA,ll 6EOrPA,llCKA 

y CBCjCTBy OCH"1BA4, 6poj n"4He xapre nc 
BO)KJ:lOBAL.1 

WAP4EB"1li rorA CTAH"1cnABA, 6EOrPA,ll TPCTcH,AKOBA 1 

y CBOjCTBY OCH"1BA4, 6poJ n"4He KapTe nc 4YKAP"1LIA 

caoJepy4HO nornacana oay "cnpaay - npw,anM sa caoj nornac y oaoJ 
a.1cnpae1,1 . .  

vlCTOBeTHOCT MMeHOBaHMX yrapl'.)eHa je Ha OCHOBy: 
nM4He t<apre-nacowa .. 

TaKca sa oaepy Hanna�eHa je y 113HOC'( 011 1050 AMHapa. 

l)PYr"1 OCHOBH"1 CYI! Y 6EOrPA,llY 

l)aHa 28/04/2014 ro11•He 

Oanaw�eHM C!l)')K6eHMK 

T,"1KAHOB"1li l)YWAH 

http://10.185 .36.2/Libra _OS_ CMS _802/default.cfm?action=reporti&odabir=overa _po... 28.4.2014 
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Регистар привредних субјеката 5000086140893

БД 39734/2014 

Датум, 09.05.2014. године 
Београд 

Регистратор  Регистрa  привредних  субјеката  који  води  Агенција  за  привредне  регистре,  на
основу члана 15. став  1.  Закона о поступку регистрације  у Агенцији за  привредне регистре
(„Службени  гласник  РС“,  бр.  99/2011),  одлучујући  о  јединственој  регистрационој  пријави
оснивања правних лица и других субјеката  и регистрације  у јединствени регистар пореских
обвезника, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Емилија Петровић 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

Усваја се јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и
регистрације у јединствени регистар пореских обвезника, па се у Регистар привредних субјеката
региструје: 

Vaša kućica d.o.o. Beograd-Vračar 

са следећим подацима: 

Пословно име: Vaša kućica d.o.o. Beograd-Vračar 

Регистарски број/Матични број: 21015458 

ПИБ (додељен од Пореске управе РС): 108520083 

Правна форма: друштво са ограниченом одговорношћу 

Седиште: Београд , Јужни Булевар 107/10, Београд-Врачар, 11000 , Србија 

Претежна делатност: 4711 - Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно
храном, пићима и дуваном 

Време трајања: неограничено 

Основни капитал: 
Новчани капитал 

Уписан: 6.000,00 RSD 
Уплаћен: 6.000,00 RSD 
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Подаци о члановима: 
 Име и презиме: Станислава Шарчевић-Гога 

ЈМБГ: 
Подаци о улогу члана 
Новчани улог 

Уписан: 2.000,00 RSD 
Уплаћен: 2.000,00 RSD 

Удео: 33,33000% 

 Име и презиме: Илија Стојимировић 
ЈМБГ: 
Подаци о улогу члана 
Новчани улог 

Уписан: 2.000,00 RSD 
Уплаћен: 2.000,00 RSD 

Удео: 33,33000% 

 Име и презиме: Небојша Дедић 
ЈМБГ: 
Подаци о улогу члана 
Новчани улог 

Уписан: 2.000,00 RSD 
Уплаћен: 2.000,00 RSD 

Удео: 33,33000% 

Законски (статутарни) заступници: 
Физичка лица: 
 Име и презиме: Јасмина Наранчић 

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

Директори: 
Физичка лица: 
 Име и презиме: Јасмина Наранчић 

ЈМБГ: 

Датум оснивачког акта: 28.04.2014 године 

Регистрација документа: 
Уписује се: 

 Оснивачки акт од 28.04.2014 године. 

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  08.05.2014.  године  јединствену
регистрациону пријаву оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени
регистар пореских обвезника број БД 39734/2014, за регистрацију: 

Vaša kućica d.o.o. Beograd-Vračar 
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Проверавајући испуњеност услова за регистрацију, прописаних одредбом члана 14. Закона
о  поступку  регистрације  у  Агенцији  за  привредне  регистре,  Регистратор  је  утврдио  да  су
испуњени  услови  за  регистрацију,  па  је  одлучио  као  у  диспозитиву  решења,  у  складу  са
одредбом  члана  16.  Закона,  као  и  члана  26.  Закона  о  пореском  поступку  и  пореској
администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02...2/2012). 

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). 

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

РЕГИСТРАТОР 
__________________ 

Миладин Маглов 

ОБАВЕШТЕЊЕ: 

У прилогу овог решења налази се потврда о додели пореског идентификационог броја (ПИБ), а
ако се у прилогу ова потврда не налази у обавези сте да се обратите Пореској  управи ради
доделе ПИБ-а. Обавештавамо вас да сте у обавези да поднесете јединствену пријаву на обавезно
социјално осигурање, ОДМАХ по пријему овог обавештења, на једном од шалтера било које
организационе јединице организације за обавезно социјално осигурање (Републички фонд за
пензијско и инвалидско осигурање,  Републички завод за здравствено осигурање, Национална
служба  за  запошљавање)  или  преко  портала  Централног  регистра  обавезног  социјалног
осигурања (http://www.croso.rs/).
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Ha ocnoey OApeA6e "IAaHa 167. 3a1<0Ha o np1-1BpeAHHM APYUJTllttMa ("U. rAaCHHK PC", 6p. 
36/2011, 99/2011), SAaHoBH ,4pyuirna ,,Bawa Kyhaua" ,400 H3 Beorpaaa. AaHa 02.03.2015 I'OA>fHe, 

y <l>YHKUuju Cxynurrane aoncce: 

0,4ilYKY 
0 ,4ABA!hY CAf i1ACHOCTl13A HCTYilA!hE 'lilAHA 11 IlPHCTYIIA!hE HOBOf 

'lilAHA ,4PYUITBA 

HCTYIIA 'lilAH ,4PYIIlTBA: He6ojwa A•A•h , "' Beorpaae, ya.Llpaorpaacxa  jMEf: 
peracrpoeena <tAaH APyIDTBa BAactt1-1K yaeaa y APYUJTBY y 11UCHHl1 OA 33,33 % 

OCHOBHor xamrraaa ApywTua, 

IlP11CTYilA t.lAAH APYIIITBA: Cpl)att Peuah HJ Beorpaaa, ya.Macuaacxa  JMEf: 

'4AaH 3. 

4Aatt KOjH npHcryna ApywTBY, AaHOM np11crynatt,a, npJ.1:XBaTa OCHHBa'IKa npasa w 

oeaecae soja MY npanaaajy no ornosy AOHOweu,a 011e OAAyKe, a xoja cy y CKAMY c 
0011-1sa\lKJ1M aKTOM ApywTBa. 

4AaH 4. 

Flpoaeaa «aaae Apyurrea perncrpyje ce y CXAilAY ca 3aKOHOM. 

\{AaHOBH. ApywTBa y 4>ytt1<1.u,rj11 CKynlllmHe: 

1. v1A11ja Crojaeospoeah 

JMEf 
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• 

Na osnovu Clana 175. Zakona o privrednim druStvima (.,SI. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011 i 

83/2014 -dr. zakon) clan privrednog druAtva ,.VaSa kutica" d.o.o. Beograd-VraCar, ul. Juin.i 

Bulevar 107/10 (u daljem tckstu: OruStvo), 

1. NebojSa DediC iz Beograda, ul. Cmotravska JMBG: br. l.k. 
PS Zvezdara, sa ucescem 33,33% u osnovnom talu i glasackim pravima DruStva, Clan 
koji prenosi udeo (u daljem tekstu: Prenosilac) 

2. Srdan Redtic, iz Beograda, uJ. Macvanska )MBG: , br. 1.k. PS 
VraCar, kao Clan koji stice udeo (u daljem tekstu: Sticaoc) 

zakljunli su dana 02.03.2015. godine, sledeci 

UGOVOR O PRENOSU UDELA 

Clan 1. 

Ugovarac:i. saglasno konstatuju: 

illlllllt l� 

• da je Prenosilac Clan privrcdnog druStva ,,VaSa kuci.ca" d.o.o. Beograd-VraCar, ul. 

Juzni Bulevar 107/10, matiCT\i broj: 21015458, PIB: 108520083, upisanog u Registar privrednih 
druStava kod Agencije za privredne registre Republike Srbije; 

• da osn ital druStva na dan zakljucet1ja ovog ugovora iznosi: 

Ukupan upisani novcani deo osnovnog kapitala druStva: 
6.000,00 RSD (slovima: �thiljada dinara) 

Ukupan uplaCeni novCani deo osnovnog kapitala druStva: 
6.000,00 RSD (slovima: SCSthiljada dinara) 

da je Prenosilac vlasnik udela u druStvu u visini od 33,33% osnovnog kapitala 
DruStva 
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Clan 3. 

Ugovaraci saglasno konstatuju da danom zakljucerlja ovog Ugovora, sticaoci stifu svojstvo 
Clanova Dru!tva i to: 

anom zakljuCenja ovog ugovora Prenosilac prenosi na Sticaoca, svoj udeo u dnlStvu i to: 
• na Srdana RediiCa, iz Beograda, ul. MaCVanska JMBG: br. Lk. 

PS vracer, prenosi udeo u visini od 33,33% osnovnog kapitala Dru!tva, Sto 
predstavlja 2.000,00 dinara (slovima: dvehiljade dinara), i to bez naknade, kao i 

osnivacka prava i obaveze srazmemo udelu, 

Clan 2. 

• Srdan Redzic, iz Beograda, ul. Macvanska  JMBG: br. 1.k. 
PS VraCar, sa 33,33% udela, odnosno upisanim novCanim delom osnovnog 

kapitala u iznosu od 2.000,00 dinara (slovima: dvehiljade dinara} i uplacenim delom 
novCanog kapitala u iznosu od 2.000,00 dinara (slovima: dvehiljade dinara) 

Oan<. 

Sticaoc koji kao clan pristupa DruStvu, danom pristupanja, odnosno zakljuCenja ovog 
ugovora prihvata osniva&.i ulog i osniva&a prava i obaveze koja su mu ovim ugovorom 
preneta (ustupljena), a koja su u skladu sa Zakonom i op.Stirn aktima DruStva. 

tlan 5. 

Prenosilac nema nezmirenc obaveze prema DruStvu, niti DrtlStvo ima neizmirenc obavcze 
prema Prenosiocu. 

Clan 6. 

Ugovome strane ce odmah po overt ovog Ugovora prcd nadleZtlirn organom pismenim 
putem obavestiti Dru.Stvo o prenosu udela i vremenu pristupanja novog Clana DruStva radi 
upisa u knjigu udela DruStva. 
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novu ovog ugovora u Registru privrednih subjekata izvriite se upis pristupanja 
a kao novog tlana DruStva, i to fun se steknu za to uslovi, nakon overe ovog ugovora 

du, podno5enjem prijave Registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne 

Clans. 

Ovaj ugovor medu ugovomim stranama proizvodi pravno dejstvo od dana zakljucenja, 
odnosno overe, a prema trecim licima od dana upisa promene u nad.lezni Registar. 

Ctan9. 

Ovaj ugovor je satinjen u 5 {pet) istovetnih primeraka, od kojih svaka ugovoma strana 
zadd.ava po 1 ijedan), jedan prirnerak ostaje u Sudu nakon overe, dok ce jedan primerak 
poslufiti za sprovodenje postupka registragije pri Rcgistru privrednih subjekata, kod 

Agenctje za privredne registre. 

Prenosilec 

NebojSa DediC iz Beograda 
UI. Cmotravska 
JMBG: 

Sticaoc 

c, 
dan R iC iz Beograda 

UL MaCTanska 

JMBG: 
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MEGA-LIBRA 

av I 6p. 4681 / 2015 

""=="" .... ��eceAa cy 

llE.ll"1li HE60JWA, 6EOrPA,Q l.lPHOTPABCKA 

y csoJcray nPEHOOlllAL.1 YllEllA, 6pcJ nH4He KaPTe nc 
3BE3,(lAPA 

PEU"1li CP'DAH, 6EOrPA,Q MA4BAHCKA 

y csoJcray CTl'1l.lAl1ALI Y llEllA, 6pcJ nH4He Ka pre nc 
BPA4AP 

csoJepY4HO nornacana oey •cnpaey - npHJHanH aa ceoJ nornac y oeoJ 
i.1cnpae11 . .  

�CTOBeTHOCT HMeHOBaHlo'IX yrepl'.)eHa je Ha OCHOey: 
nH4He Kapre-nacowa .. 

Taxca aa oeepy Hanna�eHa Je y H3HOC'( OA 1050 AHHapa. 

,(lPYrn OCHOBHH CY,(l Y 6EOrPA,QY 
,(laHa 02/03/2015 fQAHHe 

Oe11awT'leHH CflY)K6eHHK 

rAJITT 6HlbAHA 
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Регистар привредних субјеката 5000105088359

БД 91037/2015 
Дана 28.10.2015. године 
Београд 

Регистратор Регистрa привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на
основу члана 15. став  1.  Закона о поступку регистрације  у Агенцији за  привредне регистре
(„Службени гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014), одлучујући о регистрационој пријави промене
података  код  Vaša  kućica  d.o.o.  Beograd-Vračar,  матични/регистарски  број  21015458 коју  је
поднео/ла: 

Име и презиме: Јасмина Наранчић 
ЈМБГ: 

доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

ОДБАЦУЈЕ СЕ регистрациона пријава промене података код: 

Vaša kućica d.o.o. Beograd-Vračar 

Регистарски/матични број: 21015458 

која се односи на регистрацију промене/а: Чланови / удели, 
јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка 5) Закона о поступку

регистрације у Агенцији за привредне регистре. 

Образложење 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  26.10.2015.  године,  регистрациону
пријаву промене података број БД 91037/2015 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  5)  Закона  о  поступку  регистрације  у  Агенцији  за
привредне  регистре  (Службени  гласник  РС  99/2011,  83/2014)  прописано  је  да  по  пријему
пријаве  регистратор  проверава  да  ли  пријава  садржи  податке  и  чињенице  потребне  за
регистрацију. 

Одредбом члана  5.  Закона  о  поступку  регистрације  у  Агенцији  за  привредне  регистре
прописано је да се поступак регистрације покреће подношењем пријаве Агенцији, а чланом 6.
истог закона да се пријава подноси на прописаном обрасцу у коме се наводе предмет и врста
регистрације, те да се уз пријаву прилажу прописани документи као и доказ о уплати накнаде за
вођење поступка регистрације. 

Страна 1 од 2

www.K
RIK

.rs



У  вези  са  наведеним,  а  увидом  у  поднету  регистрациону  пријаву  и  достављену
документацију, утврђено је да је поднета неуредна пријава промене чланова/удела, односно није
приложен додатак 13 за члана који иступа, Небојшу Дедића. 

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 - регистрациону пријаву промене података, уз пријаву за
промену чланова/удела, која ће поред додатка пријаве за стицаоца удела - члана
који приступа друштву, садржати и додатак пријаве за преносиоца удела - члана
који иступа из друштва и 

-  плати половину од износа  прописане  накнаде за регистрацију која је  предмет
пријаве (1.400,00 динара), 

задржава право  приоритета  одлучивања засновано  подношењем пријаве  одбачене
овим решењем. 

Висина  накнаде  за  вођење  поступка  регистрације  утврђена  је  у  складу  са  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 5000105291193

БД 92716/2015 

Дана, 03.11.2015. 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 Vaša kućica d.o.o. Beograd-Vračar, матични број: 21015458, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Јасмина Наранчић 
ЈМБГ: 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

Vaša kućica d.o.o. Beograd-Vračar 

Регистарски/матични број: 21015458 

и то следећих промена: 

Промена чланова: 
Брише се: 

 Име и презиме: Небојша Дедић 
ЈМБГ: 
Новчани улог 

Уписан: 2.000,00 RSD 
Уплаћен: 2.000,00 RSD, на дан 09.05.2014 

Удео: 33,33% 

Уписује се: 
 Име и презиме: Срђан Реџић 

ЈМБГ: 
Новчани улог 

Уписан: 2.000,00 RSD 
Уплаћен: 2.000,00 RSD, на дан 09.05.2014 

Удео: 33,33% 
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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 92716/2015, дана
30.10.2015.  године,  подносилац  је  задржао  право  приоритета  одлучивања  о  тој  пријави,
засновано  подношењем  пријаве  која  је  решењем  регистратора  БД 91037/2015  од  28.10.2015
одбачена, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка  5), истог Закона. 

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

Висина накнаде  за вођење поступка  регистрације  утврђена је  Одлуком о накнадама  за
послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник
РС“, бр. 119/2013, 138/2014 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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Ha OCI/Of1Y ocJpea6e 'IJIOHQ 19. 3aKOHQ O npueped11UM cJpywmtJUMQ ( .. CA. ZJIOCHUK PC" 6p. 
36/11, 99/1 lJ 111101100!1 i)pywniea ,,Bawa Kyhut.{a Ooo", Ju11a OJ.04.2016 zoau1-1e ao1-1oce 
c11eaehy: 

0/J,AYKY O llPOMEHH CE/J,Hll/TA /J,PYll/TBA 

'IIICJH 1. 

MEfbA CE ceUuw,nc Opywniaa .. Bawa Kyhut4a doc" 6eozpad - Bpavop. Jyx11u 6y11eeap 
107/10, 6eozpad - Bpavo p, 11000, >101nu<111u 6poj 21015458. 

Hoeo cecJ111ume iJpyw,noa je ,.fJawa Kyh104a iJoo" 5eozpaiJ - 8o]l(Oaaa4, Pode KOrt'tQPG 

lA til!ll?f}QiJ - Bo:ita}OQQl/ 11000 

l/JIOH 2. 

CeiJuuune dpywmaa ce peeucmpyie y CKAady ca 30KOHOM o pezuc:mpaquju. 

lfllOHOfJU dpywmeay </Jy11Kt4Uju CKJ111Ull1UHC: 

I) µy ,� 
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Ha OCH06y odpe06e '(JIQHQ 219. 3aKO/IU o npu6pecJHU/t4 c}pywm6U.MO {NCII. Z.IIOCHUK pc·, 6p. 36/2011, 
99/201 J), 'IIIUH/o6u Apywm6o .Bawa K_Yhu4a�aoo uJ 5eozpocJa, JyxHu 6y11e9op 107/10. cJoHo Ol.04.2016. 
zoduHe,y¢yHKl.fUju cKynwmuHe iJottoce: 

0/VIYKY 
O PA3PEWE/bY H HMEHOBA/bY ,llHPEl<TOPA ,llPYWTBA 

1./11011 J. 

PA3PEUJABA CE c}upeKmop cJpyw,nea: )OCMUHO HopaH'IUfl,jM6Z  6p..11.K. 
AJIOCKO 3e.MyH 

1.//IOH 2. 

HMEHY/£ CE cJupeKmop dpyw1naa: Apaza11 Epufi, j.M6Z 6p. /1.K. 
MedoKoeuhe6a 5eozpocJ, BoxcJoaa14 

1./110113. 

MaHOam u>1e11090Hoz cJupeKmopa 11uje oeponusen u no'lutt>e 00110.M do11owe1w 06e 
cxJ11yKe a 1t>ezoeo>1 u.Me11oeo1oy. 

1./11011 4. 

AupeKmop 3acmyna cJpywmao 6e3 ozpaHu'leH>a oenasunesea. 

1./11011 5. 

AupeKn1op ocJzoeapa 3ayped110 eo�eH>e nocsoenux K1+>uzo Opywm9a. 

AupeKmop odzoeapo 30 ma'111ocm ¢uttaHcujcKux u3eewmaja cJpywmea. 

AupeKmop Je y 06aee3u Oa eoiJu eeuiJeH4ujy o ceu» Oo11emuJ.1 ocJ11yKaMa CK)'nwmu11e, y KOjy ceaxu 
'IJIOH Opywmea .MO Xe usepsuumu yeuiJ 1nOKOM pac}11oz epe.MeHo c}pywmoa. 

1./11011 6. 

llpo>1e11a iJupeKmopo pezucmpyje ce y cK11aiJy ca 3aKOHOM. 
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Регистар привредних субјеката 5000111030229

БД 27811/2016 

Дана, 06.04.2016. године 
Београд 

Регистратор  Регистра  привредних  субјеката који  води  Агенција  за  привредне  регистре,  на
основу члана 15. став  1.  Закона о поступку регистрације  у Агенцији за  привредне регистре
(„Службени гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014), одлучујући о регистрационој пријави промене
података код Vaša kućica d.o.o. Beograd-Vračar, матични број: 21015458, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Драган Ерић 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

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

Vaša kućica d.o.o. 
Beograd-Vračar 

Регистарски/матични број: 21015458 

и то следећих промена: 

Промена пословног имена: 
Брише се: 

Vaša kućica d.o.o. Beograd-Vračar 
Уписује се: 

Vaša kućica d.o.o. Beograd-Voždovac 

Промена седишта привредног друштва: 
Брише се: 

Адреса: Јужни Булевар 107/10 , Београд-Врачар , 11000 , Србија 
Уписује се: 

Адреса: Раде Кончара 1 А , Београд-Вождовац , 11000 Београд , Србија 
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Промена законских заступника: 
Физичка лица: 

Брише се: 
 Име и презиме: Јасмина Наранчић 

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

Уписује се: 
 Име и презиме: Драган Ерић 

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

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  04.04.2016.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 27811/2016 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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