
На основу чл. 12. став 3., 265. и 592. став 1. Закона о привредним друштвима 

(«Сл. гласник РС» бр. 36/2012), скупштина акционара Предузећa за организовање 

послова заштите, одржавања и изградње путева „СРБИЈАПУТ“ а.д. Београд, матични 

број 07065566, ПИБ 100023380, на предлог управног одбора, на седници одржаној 

___.___._____ године, усвојила је 

 

У Г О В О Р 

 
о организовању  акционарског друштва Предузећа за организовање послова заштите, 

одржавања и изградње путева „СРБИЈАПУТ“ а.д. Београд, ради усклађивања са 

Законом о привредним друштвима, који представља оснивачки акт Друштва  

  

 

I   ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ      

Члан 1. 

 Усвајањем овог уговора акционарско друштво  Предузеће за организовање 

послова заштите, одржавања и изградње путева „СРБИЈАПУТ“ а.д. Београд уписано у 

Регистар привредних субјеката, под бр. БД. 76535/2005 од 13.07.2005. године као 

отворено акционарско друштво, матични број: 07065566, усклађује свој Уговор о 

организовању акционарског друштва Предузећа за организовање послова заштите, 

одржавања и изградње путева „СРБИЈАПУТ“ а.д. Београд, са Законом о привредним 

друштвима, који представља оснивачки акт Друштва, и наставља са радом на 

неодређено време, као јавно акционарско друштво  (у даљем тексту: Друштво).   

 Акционари Друштва су лица која су уписана у Централни регистар хартија од 

вредности. 

Члан 2. 

 

Овим уговором се уређује: 

 

- пословно име и седиште друштва; 

- делатност друштва; 

- положај друштва; 

- основни капитал и акције; 

- управљање друштвом и 

- унутрашња организација друштва. 

 

II   ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА 

   

Члан 3. 

 Акционарско друштво ће  пословати  под следећим пословним именом: 

 Предузеће за организовање послова заштите, одржавања и изградње путева 

„СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд (у даљем тексту: Друштво).   

 Скраћено пословно име Друштва гласи: 

 „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд.  

 

Члан 4. 

 Седиште Друштва је у Београду, Булевар Краља Александра 282.     

 

Члан 5. 

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

статутом Друштва.  
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III   ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА 

Члан 6. 

 Претежна делатност Друштва: 

42.11 – Изградња путева и аутопутева 

 

 Остале делатности Друштва:  

42.13 - Изградња мостова и тунела; 

42.21 - Изградња цевовода; 

42.91 - Изградња хидротехничких објеката; 

42.99 - Изградња осталих непоменутих грађевина; 

43.11-  Рушење објеката; 

43.12 - Припремна градилишта; 

43.13 - Испитивање терена бушењем и сондирањем; 

45.19 - Трговина осталим моторним возилима; 

45.31 - Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила; 

46.11 - Посредовање у продаји пољопривредних сировина, животиња,   

 текстилних  сировина и полупроизвода; 

46.12-  Посредовање у продаји горива, руда, метала и индустријских  

 хемикалија; 

46.13-  Посредовање у продаји дрвне грађеи грађевинског    

 материјала; 

46.14-  Посредовање у продаји машина, индустријске опреме, бродова и авиона, 

46.18-  Специјализовано посредовање у прдаји посебних производа; 

46.61-  Трговина на велико пољопривредним машинама, опремом и  прибором; 

46.63 - Трговина на велико рударским и грађевинским машинама; 

46.71 - Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и  сличним 

 производима; 

46.72-  Трговина на велико металима и металним рудама; 

46.73-  Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и   

 санитарном опремом; 

46.74 - Трговина на велико металном робом, инсталационим      

 материјалима, опремом и прибором за грејање; 

46.75 - Трговина на велико хемијским производима; 

46.76 - Трговина на велико осталим полупроизводима; 

49.20 - Железнички превоз терета; 

49.41 - Друмски превоз терета; 

52.21 - Услужне делатности у копненом саобраћају; 

52.29 - Остале пратеће делатности у саобраћају; 

55.10 - Хотели и сличан смештај; 

55.20 - Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак; 

55.30 - Делатност кампова, ауто кампова и кампова за туристичке   

 приколице; 

55.90 - Остали смештај;  

56.10 - Ресторани и покретни угоститељски објекти; 

56.21 - Кетеринг; 

56.29 - Остале услуге припремања и послуживања хране; 

62.01-  Рачунарско програмирање 

62.02-  Консултантске делатности у области информационе    

 технологије; 

62.03-  Управљање рачунарском опремом; 

62.09-  Остале услуге информационе технологије; 

63.11-  Обрада података, хостинг и сл.; 
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68.10-  Куповина и продаја властитих некретнина; 

68.20-  Изнајмљивање властитих или изнајмљивање некретнина и   

 упљављање њима; 

68.31-  Делатност агенција за некретнине;  

68.32-  Управљање некретнинама за накнаду; 

69.20-  Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови;   

 пореско саветовање; 

70.22-  Консултантске активности у вези са пословањем и осталим   

 управљањем; 

71.12-  Инжењерске делатности и техничко саветовање; 

71.20-  Техничко испитивање и анализе; 

72.19-  Истраживање и развој у осталим природним и техничко –   

 технолошким наукама; 

73.20-  Истаживање тржишта и испитивање јавног мњења; 

77.11- Изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила; 

77.12- Изнајмљивање  и лизинг камиона; 

77.32- Изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство; 

77.39-  Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и    

 материјалних добара; 

82.11-  Комбиноване канцеларијско административне услуге; 

82.30- Организовање састаанака и сајмова; 

82.99- Остале услужне активности подршке пословању. 

 

 Друштво обавља послове на одржавању и заштити јавних путева и путних 

објеката. 

 Друштво обавља и послове пружања услуга организовања и обављања бројања 

саобраћаја. 

Друштво обавља и послове пружања услуга мерења осовинског оптерећења, 

укупне масе и димензија возила. 

Друштво може обављати и друге делатности укључујући и спољнотрговинску 

делатност, уколико за то испуњава законске услове. 

 

Члан 7. 

 Одлуку о промени претежне делатности доноси скупштина, а одлуку о промени 

осталих делатности и увођењу нових делатности доноси одбор директора. 

 

IV  ПОЛОЖАЈ ДРУШТВА  

Члан 8. 

 Друштво се организује и послује као јавно акционарско друштво.  

 Друштво може да настави пословање као нејавно акционарско друштво, у 

складу са законом.  

 

V   ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

      И АКЦИЈЕ 

Члан 9. 

Укупан уписани новчани део основног капитала Друштва износи: 

1.073.204,68 ЕУР  . 

Укупан уплаћени новчани део основног капитала Друштва износи: 

1.073.204,68 ЕУР  на дан 31.12.2005.г. 

 

  Укупан уписани неновчани део основног капитала Друштва износи: 

87.832,27 ЕУР. 
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Укупан унети неновчани део основног капитала Друштва износи: 

87.832,27 ЕУР на дан 07.05.2008.г. 

 

 

Члан 10. 

 Основни капитал подељен је на 99.056 обичних акција, ISIN 

RSSRPUE61724, CFI ESVUFR, свака номиналне вредности од  1.000,00  динара.  

Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су 

уплаћене и регистроване у Централном регистру. 

 Поред обичних акција Друштво може издати и преференцијалне акције и друге 

хартије од вредности, у складу са Законом. 

 

Члан 11. 

 Сви акционари Друштва су, према броју и номиналној вредности акција, 

равноправни.  

Надлежни орган Друштва стара се о доследној примени принципа 

равноправности, остваривању и заштити права акционара.  

 

Члан 12. 

 Акционари Друштва могу остваривати право пречег уписа при издавању нових 

акција Друштва, осим ако одлуком надлежног органа, у складу са статутом то право не 

буде искључено, односно ограничено.  

 

Члан 13. 

 Основни капитал Друштва може се повећати, односно смањити на основу 

одлуке надлежног органа Друштва, у складу са статутом Друштва.  

 

Члан 14. 

 Друштво може имати и одобрене акције, у складу са статутом Друштва.  

 

VI УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ 

 

Члан 15.  

 Статутом Друштва уређује се управљање Друштвом. 

 Статутом Друштва одређује се да ли је управљање Друштвом једнодомно или 

дводомно, с тим да се изменом статута може променити постојећи начин управљања. 

 Кодексом корпоративног управљања ближе се одређују поједина питања од 

значаја за остваривање управљања Друштвом.  

 

 

VII УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 ДРУШТВА 

  

Члан 16. 

 Организација пословања Друштва уређује се и успоставља одлуком надлежног 

органа Друштва, у складу са статутом Друштва.  

 

VIII     ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 17. 

 Ступањем на снагу овог уговора престаје да важи  Одлука о промени правне 

форме Предузећа за организовање послова заштите, одржавања и изградње путева 
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„СРБИЈАПУТ“ д.о.о. Београд која представља и оснивачки акт из друштва са 

ограниченом одговорношћу у отворено акционарско друштво од 06.06.2007.г., као и све 

измене и допуне тог акта.  

 

Члан 18. 

 Све одлуке, правни послови и радње предузети до дана ступања на снагу овог 

уговора, остају пуноважни, односно примењује се како гласе, у складу са (новим) 

статутом Друштва.  

 

Члан 19. 

 Органи Друштва предвиђени (новим) статутом изабраће се без одлагања, у 

складу са статутом.  

 

Члан 20. 

 Овај уговор представља трајан акт Друштва, односно неће се мењати, односно 

неће престати да важи осим у случајевима који су предвиђени Законом (нпр. ако се 

Друштво припоји другом друштву, ако се споји са другим друштвом и тако оснује ново 

друштво и сл.).  

 

Члан 21. 

 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.  

 

 

       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

         ________________________ 

 

 


