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На основу члана 329. и одредбе члана 592.  Закона о привредним друштвима 
(Службени гласник РС бр. 36/2011, 99/2011) Скупштина акционара АД „ЕНИКОН“ 
Лозница, на седници  одржаној 01.03.2012.године, усвојила је следећи: 
 
 
 

Уговор о организовању АД „ЕНИКОН“ Лозница ради 
усклађивања са Законом о привредним друштвима  

(Службени гласник РС бр. 36/2011, 99/2011) 
 
 
 
Овим уговором се уређује: 

 

 пословно име и седиште друштва, 

 претежна делатност друштва, 

 износ основног капитала друштва, 

 укупан износ новчаних и неновчаних улога који су уплаћени, односно унети  
        у друштво 

 врсте и класе емитованих акција 

 облик и одговорност друштва 

 органи, заступање и одлучивање у друштву.  
 
 

ПОСЛОВНО ИМЕ 
 

Члан 2.  
  

Пословно име друштва гласи: 
 

Акционарско друштво за пројектовање, инжењеринг, производњу, 
монтажу и промет „ЕНИКОН“ Лозница 

(у даљем тексту: Друштво) 
 
 Скраћено пословно име друштва гласи: 
 

„ЕНИКОН“ ад Лозница 
   

СЕДИШТЕ 
 

Члан 3.  
  

Седиште Друштва је на следећој адреси: 
 

Лозница,  Градилиште бб 
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ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ 
 

Члан 4. 
 

Претежна делатност Друштва је:   2829 Производња осталих машина и апарата  
                                                                    опште намене 
Поред претежне делатности Друштво обавља и следеће делатности: 
                                                            2511 Производња металних конструкција и  
                                                                      делова конструкција 
                                                            2512 Производња металних врата и прозора 
                                                            2521 Производња котлова и радијатора за  
                                                                     централно грејање 
                                                            2529 Производња осталих металних цистерни,  
                                                                     резервоара и контејнера 
                                                            2530 Производња парних котлова, осим котлова  
                                                                     за централно грејање 
                                                           2550 Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање  
                                                                    метала; металургија праха 
                                                           2562 Машинска обрада метала 
                                                           2821 Производња индустријских пећи и  
                                                                    горионика 
                                                           2841 Производња машина за обраду метала 
                                                           2895 Производња машина за индустрију папира  
                                                                    и картона 
                                                           3311 Поправка металних прозвода 
                                                           3312 Поправка машина 
                                                           7112 Инжењерске делатности и техничко  
                                                                    саветовање 
 

Члан 5. 
 

Друштво може обављати и друге делатности, укључујући и спољнотрговинску 
делатност, уколико за обављање тих делатности испуњава услове предвиђене 
законом.  
 

Друштво може без уписа у регистар обављати и друге делатности које служе 
делатности уписаној у регистар, које се уобичајено обављају уз те делатности. 
 

Уколико је позитивним законским прописима предвиђено да се одређене 
деланости могу обављати на основу сагласности, дозволе или одобрења надлежног 
државног органа, Друштво може обављати те делатности по добијању потребне 
сагласности, дозволе или другог акта надлежног државног органа  у складу са 
прописима. 
 

ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА 
 

Члан 6. 
 

Укупан основни капитал друштва је новчани уписан и уплаћен у целости у 
износу од 41.576.000,00 динара. 
 

Друштво је укупно издало 83.152 обичних ација појединачне номиналне 
вредности 500,00 динара. 
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            Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су 
уплаћене и регистроване у Централном регистру дана 10.05.2011. године,  
ISIN: RSENKLE49082;  
CFI: ESVUFR.  
 

Члан 7. 
 

Друштво је правно лице и има право да закључује уговоре и предузима друге 
правне послове и правне радње у оквиру своје правне и пословне способности. 
 

Друштво послује као јавно акционарско друштво. 
 

За обавезе преузете у правном промету према трећим лицима Друштво 
одговара целокупном својом имовином. 
 

 
Члан 8. 

 
Органи Друштва су: 

1. Скупштина Друштва 
2. Извршни одбор 
3. Генерални директор Друштва и 
4. Надзорни одбор  
 

Састав и надлежност органа друштва ближе су одређени Статутом друштва. 
 

 
 
                                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 
                                                                                 „ЕНИКОН“ АД ЛОЗНИЦА 
 
                                                                                               
                                                            ____________________________________________ 
                                                                                           Будимир Гачић    
 
 
 
 
 
 


