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АД ''ВОЈВОДИНАПУТ-ЗРЕЊАНИН''  
БРОЈ: 
ДАНА:  
З Р Е Њ А Н И Н  
 
 
 На основу члана 12 став 3, 265, 329 и 592 Закона о привредним друштвима 
(''Сл. гласник РС'' број 36/2011 и 99/2011) скупштина акционара Акционарског 
друштва ''Војводинапут-Зрењанин'' на предлог управног одбора, на седници 
одржаној дана ________2012. године, усвојила је  
 
 
 

УГОВОР О ОРГАНИЗОВАЊУ АД ''ВОЈВОДИНАПУТ-ЗРЕЊАНИН'' 
 ради усклађивања са Законом о привредним друштвима  

 
 
 

 I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  
 

ЧЛАН 1. 
 Овим уговором акционарско друштво ''Војводинапут-Зрењанин'', уписано у 
Регистар привредних субјеката, под бр. БД 6101/2005 године као отворено 
акционарско друштво, матични број 08040648, усаглашава свој оснивачки акт 
друштва са Законом о привредним друштвима.  
 Акционари Друштва су лица која су уписана у Централни регистар депоа и 
клиринга хартија од вредности.  
 
 
 II  ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА  
 

ЧЛАН 2. 
 Друштво послује под следећим пословним именом: Привредно друштво АД 
за путеве ''Војводинапут-Зрењанин'' Зрењанин.  
 Скраћено пословно име Друштва гласи: АД ''Војводинапут-Зрењанин''.  
 

ЧЛАН 3. 
 Седиште Друштва је у Зрењанину, Улица Жарка Зрењанина број 75.  
 
 
 
 III ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА  
 

ЧЛАН 4. 
 Претежна делатност Друштва је: 4211 (изградња путева и аутопутева).  
 Поред претежне делатности Друштво може да обавља и друге делатности у 
складу са статутом друштва и законом.  
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 IV   ОСНОВНИ КАПИТАЛ  
 

ЧЛАН 5. 
 Укупан основни капитал друштва износи 3.640.464,08 еура 
(словима: тримилионашесточетрдесетхиљадачетирстошездесетчетириеура и 
08/100). 
 Укупан уписани и уплаћени новчани улог друштва износи 2.666.599,08 еура 
(словима: двамилионашестошездесетшестхиљадапетстодеведесетдеветеура и 
08/100). 
 Укупан уписани и унети неновчани улог друштва износи 973.865,00 еура 
(словима: деветстоседамдесетитрихиљадеосамстошездесетпетеура). 
 
 
 V  АКЦИЈЕ  

ЧЛАН 6. 
Основни капитал друштва био је подељен на 6.583 обичних акција класе А 

номиналне вредности 6.320 динара, 169.937 обичних акција класе Б номиналне 
вредности 1.000,00 динара и 86.006 обичних акција класе Б (нове). 
 Одлуком Скупштине акционара од 16.03.2006.г. и с тим у вези издатог 
решења Комисије за хартије од вредности број: 4/0-29-1440/4-6 од 24.05.2006.г. 
извршена је замена постојећих акција класе А у нову класу од 4.162 комада 
обичних акција.  
 Након хомогенизације номиналне вредности акција, капитал друштва 
подељен је на 297.556 комада обичних акција, појединачне номиналне вредности 
1.000 динара.  

У новцу је уплаћено 211.812 акција, док је у стварима уплаћено 85.743 
акције.  
 Акције друштва су у целости отплаћене. 
 Свака акција има један глас пренос власништва није ограничен и 
регистроване су у Централном регистру ISIN RSVJPZE52103  CFI ESVUFR.  
 
 
 VI  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

ЧЛАН 7. 
 Ступањем на снагу овог уговора престаје да важи измена акта о оснивању 
друштва  (дел.бр. 2/1-5 од 14.05.2010.г. пречишћен текст). 
 

ЧЛАН 8. 
 Овај уговор представља трајан акт Друштва, односно неће се мењати, 
односно неће престати да важи осим у случајевима који су предвиђени Законом.  
 

ЧЛАН 9. 
 Овај уговор ступа на снагу доношењем одлуке скупштине о његовом 
усвајању, потписује га председник скупштине, а његов потпис се оверава.  
 
 
       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
 
        Вања Кобал  


