
 

 

На основу чланова 11., 12. став 3., 265. и 592. став 1. Закона о привредним друштвима („Слу-

жбени гласник РС“, бр. 36/2011), скупштина акционара Акционарског друштва 

___________________, на редовној седници одржаној ________________године, усвојила је 

 

УГОВОР 

о организовању акционарског друштва, „УСЛУГА“  

ради усклађивања са Законом о привредним друштвима 

који је оснивачки акт друштва 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Усвајањем овог уговора акционарско друштво „УСЛУГА“ уписано у Регистар привредних 

субјеката, под бр. БД. 648/2005, дана 14.07.2005 године као отворено (затворено) акционарско 

друштво, матични број: 07065531, ПИБ 100206429, усаглашава свој Уговор о организовању донет 

07.11.2006 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: 

Предузеће за обављање личних услуа и услуга домаћинствима „УСЛУГА“а.д. Београд. 

Скраћено пословно име Друштва гласи: 

„УСЛУГА“а.д. Београд. 

 

Члан 3. 

Седиште Друштва је у Београду, улица 27.марта бр.25а. 

О промени пословног имена и седишта Друштва доноси се одлука у складу са статутом Дру-

штва. 

III. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА 

Члан 4. 

Претежна делатност Друштва је: 8121- услуге редовног чишћења зграда. 

Поред претежне делатности Друштво може да обавља и друге делатности у складу са стату-

том Друштва и законом. 

O промени делатности доноси се одлука у складу са статутом Друштва. 

IV.ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ 

Члан 5. 

Основни капитал Друштва на дан доношења овог акта  утврђен је у износу од 5.625.000,00 

динара, односно 91.440,81 еура на тај дан, уписан и уплаћен у целини. 

Увећан капитал на дан 15.12.2004 године износи 1.301.000,00 динара, односно 16.546,90 

еура, што укупно износи 107.987,71 еура. 

Укупан капитал износи 107.987,71 еура и уписан је у потпуности. 



Улог већинског оснивача уплаћује се у складу са уговором о купопродаји друштвеног 

капитала методом јавне аукције, оверен у Првом општинском суду у Београду, број II/3 

Ов.бр.3613/03 од 25.11.2003 године. 

                                                           Члан 6. 

Основни капитал друштва може се повећати, односно смањити на основу одлуке надлежног 

органа Друштва, у складу са статутом друштва. 

 

                                                           Члан 7. 

Основни капитал Друштва подељен је на 6.926 акција, свака номиналне вредности од 

1.000,00 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 предузећа 

„УСЛУГА“ д.д. у акционарско друштво, ради усклађивања са Законом о приредним друштвима, 

који представља оснивачки акт Друштва, донет на седници скупштине акционарског друштва 

07.11.2006 године, као и све измене и допуне тог уговора. 

Члан 10. 

Општи акти и правни послови и радње предузети до дана ступања на снагу овог уговора, 

остају пуноважни, односно примењује се како гласе, у складу са статутом Друштва. 

Члан 11. 

Овај уговор представља трајан акт Друштва, и 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 Београду,   ______________године    

 

                                                                                                       

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                       

 


