
На основу чл.  11, 12. став 3., 265. и 592. ст. 1. и 2. Закона о 

привредним друштвима («Сл. гласник  РС» бр. 36/2011. и 99/2011) 

скупштина акционара Акционарског друштва Дуванска индустрија "ЧОКА",  

на редовној седници одржаној  15.06. 2012. године, усвојила је  

 

 

 

У Г О В О Р 

о организовању  акционарског друштва "ЧОКА" 

ради усклађивања са Законом о привредним друштвима,  

који је оснивачки акт друштва 

 

 

 

I   ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ      

Члан 1. 

  Усвајањем овог уговора  акционарско друштво "ЧОКА", уписано 

у Регистар привредних субјеката, под бр. БД. 21880/2005, од 17.06.2005. као 

отворено  акционарско друштво, матични број: 08018448, ПИБ 101418012, 

усаглашава свој Уговор о организовању донет 28.11.2006. године, који 

представља оснивачки акт друштва, са Законом о привредним друштвима (у 

даљем тексту: Закон)  и наставља са радом на неодређено време, као јавно  

акционарско друштво (у даљем тексту: Друштво).   

 

 
 

II   ПОСЛОВНО ИМЕ И 

      СЕДИШТЕ ДРУШТВА 

       

Члан 2. 

   Друштво послује  под следећим пословним именом: 

   Дуванска индустрија "ЧОКА", акционарско друштво, Чока.  

   Скраћено пословно име Друштва гласи: 



                                                                                                                         

                                                                                                                                     2. 

 

                                                                                                               

  Дуванска ад. "ЧОКА", Чока. 

 

Члан 3. 

  Седиште Друштва је у  Чоки, улица Пролетерска бр. 6.  

 

 

III   ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА 

 

Члан 4. 

  Претежна делатност Друштва је:  

1200  Производња дуванских производа. 

  Поред претежне делатности Друштво може да обавља и друге 

делатности у складу са статутом Друштва и законом.  

  О промени делатности доноси се одлука у складу са статутом 

Друштва.  

 

 

IV   ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

      И АКЦИЈЕ 

 

Члан 5. 

           Основни капитал Друштва износи ______________ динара.  

 

 

Члан 6. 

  Основни капитал Друштва може се повећати, односно смањити 

на основу одлуке надлежног органа Друштва, у складу са статутом Друштва.  

 

 



                                                                                                                         

                                                                                                                                     3. 

 

                                                                                                               

Члан 7. 

  Основни капитал Друштва подељен је на 39.630 акција, 

номиналне вредности од 4.550,00 динара.  

  Све акције Друштва су обичне, гласе на име и преносиве су у 

складу са позитивним прописима. 

 

Члан 8. 

  Друштво може имати и одобрене акције, у складу са статутом 

Друштва.  

 

 

V    ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 9. 

  Ступањем на снагу овог уговора престаје да важи  Уговор о 

организовању акционарског друштва Дуванска индустрија "ЧОКА", Чока,   

ради усклађивања са Законом о привредним друштвима, донет на седници 

скупштине акционарског друштва 28.11.2006. године, као и све измене и 

допуне тог уговора.   

 

 

 

Члан 10. 

  Општи акти и  правни послови предузети до дана ступања на 

снагу овог уговора, остају пуноважни, односно примењује се како гласе, у 

складу са  статутом Друштва.  

 

 

 



                                                                                                                         

                                                                                                                                     4. 

 

                                                                                                               

Члан 11. 

  Овај уговор неће се мењати, нити ће престати да важи, осим у 

случајевима који су предвиђени Законом.  

 

 

Члан 12. 

  Овај уговор ступа на снагу доношењем одлуке скупштине о 

његовом усвајању.  

  Одлуку о усвајању овог уговора и уговор потписује председник 

скупштине, а његов потпис се оверава.  

 

 

 

 

У  Чоки,           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Дана 15.06. 2012. године              ________________________ 
 

 

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Садржина овог уговора као оснивачког акта Друштва, за разлику 

од ранијег уговора, утврђена је према новом ставу 2. члана 592. Закона о 

привредним друштвима, у коме је предвиђено да се у овом усаглашеном 

уговору уређују у основи само следећа питања и то: пословно име и седиште, 

претежна делатност, износ основног капитала и подаци о акцијама Друштва. 

Сва остала питања која су раније била предмет овог уговора сада се поново 

уређују статутом Друштва, као највишим општим актом Друштва.  


