
 

Предлог оснивачког акта  

 
На основу члана 329. и одредбе члана 592.  Закона о привредним друштвима  ( " Службени 

гласник РС " бр. 36/2011, 99/2011) Скупштина акционара БАГ АД Бачко Градиште  на седници  

одржаној дана _____________2012.године, усвојила је следећи: 

 

 

 

УГОВОР 

О ОРГАНИЗОВАЊУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА "БАГ" АД БАЧКО ГРАДИШТЕ, 

РАДИ УСКЛАЂИВАЊАС СА ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА 

КОЈИ ПРЕДСТАВЉА ОСНИВАЧКИ АКТ ДРУШТВА 

 

 

 

Члан 1. 

 

 Усвајањем овог Уговора Акционарско друшптво БАГ АД Бачко Градиште ( у 

даљем тексту : Друштво), уписано у Регистар привредних субјеката пода бр. БД. 

42009/2009 од 16.04.2009. године, матични број: 08266921, организује се као 

акционарско друштво ради усклађивања са Законом о привредним друштвима 

("Службени гласник РС " бр. 36/2011, 99/2011) – у даљем тексту : Закон) и наставља са 

радом на неодређено време. 

 

 Овај Уговор је оснивачки акт Друштва и одредбама овог Уговора замењују се у 

целини одредбе Уговора о организовању  отвореног акционарског друштва  који  је 

закључен 02.04.2009. године, ради усклађивања са законом о привредним друштвима. 

 

 Овим уговором се уређује: 

 

 пословно име и седиште друштва, 

 претежна делатност друштва, 

 износ основног капитала друштва, 

 врсте и класе емитованих акција 

 органи Друштва и њихова надлежност 

 

 

ПОСЛОВНО ИМЕ 

 

Члан 2.  

  

Пословно име друштва гласи: 

 

AKCIONARSKO DRUŠTVO BAG, BAČKO GRADIŠTE  

 

 

 Скраћено пословно име друштва гласи: 

 

BAG AD BAČKO GRADIŠTE  



 

 

СЕДИШТЕ 

 

Члан 3.  

 

Седиште Друштва је на следећој адреси: 

Бачко Градиште, Новосадски пут бр.46 

  

 

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ 

 

Члан 4. 

 

Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је: 

Шифра делатности: 1039 Назив делатности: Остала прерада и конзервисање воћа и 

поврћа  

 

Поред претежне делатности Друштво ће се бавити и: 

 

 01 Пољопривредна производња, лов и пратеће услужне делатности 

 011 Гајење једногодишњих и двогодишњих биљака 

 0111 Гајење жита(осим пиринча), легуминоза и уљарица 

 0113 Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака 

 0116 Гајење биљака за производњу влакана 

 0119 Гајење осталих вишегодишњих биљака 

 012 Гајење вишегодишњих биљака 

 0121 Гајење грожђа 

 0124 Гајење јабучастог и коштичавог воћа 

 0125 Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и јетзграстог воћа 

 0126 Гајење уљних плодова 

 0127 Гајење биљака за припремање напитака 

 0128 Гајење зачинског, ароматичног и лековитог биља 

 0129 Гајење осталих вишегодишњих биљака 

 0130 Гајење садног материјала 

 014 Узгој животиња 

 0141 Узгој музних крава 

 0142 Узгој других говеда и бивола 

 0143 Узгој коња и других копитара 

 0145 Узгој оваца и коза 

 0146 Узгој свиња 

 0147 Узгој живине 

 0149 Узгој сталих животиња 

 015 Мешовита пољопривредна производња 

 0150 Мешовита пољопривредна производња 

 016 Услужна делатност у пољопривреди и делатности после жетве 

 0161 Услужне делатности у гајењу усева и засада 

 0162 Помоћне делатности у узгоју животиња 



 0163 Активности после жетве 

 0164 Дорада семена  

 

 10 Производња прехрамбених производа 

 1031 Прерада и конзервисање кромпира 

 1032 Производња сокова од воћа и поврћа 

 1039 Oстала прерада и конзервисање воћа и поврћа  

 1084 Производња зачина и других додатака храни 

 1085 Произвоња готових јела 

 1086 Производња хогенизованих хранљивих препарата и дијететске хране 

 1089 Производња осталих прехрамбених производа 

 14 Производња одевних предмета 

 141 Производња одеће, осим крзнене 

 1411 Производња кожне одеће 

 1412 Производња радне одеће 

 1413 Производња остале одеће 

 1414 Производња рубља 

 1419 Производња осталих одевних предмета и прибора 

 142 Производња производа од крзна 

 1420 Производња производа од крзна 

 

 4611 Посредовање у продаји пољопривредних сировина, животиња, текстилних 

сировина и полупроизвода  

 4617 Посредовање у продаји хране, пића и дувана  

 

 462 Трговина на велико пољопривредним сировинама и животињама 

 4621 Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за 

животиње 

 4622 Трговина на велико цвећем и садницама 

 4623 Трговина на велико животињама 

 4624 Трговина на велико сировом, недовршеном и довршеном кожом 

 463 Трговина на велико храном, пићима и дуваном 

 4631 Трговина на велико воћем и поврћем  

 4639 Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном 

 4642 Tрговина на велико одећом и обућом  

 471 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама 

 4711 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, 

пићима и дуваном 

 4719 Oстала трговина на мало у неспецијализованим продавнцама 

 472 Tрговина на мало храном, пићима и дуваном у специјализованим 

продавницама 

 4721 Трговина на мало храном, пићима и дуваном у специјализованим 

продавницама 

 4722 Трговина на мало месом и производима од меса у специјализованим 

продавницама 



 4724 Трговина на мало хлебом, тестенином, колачима и слаткишима у 

специјализованим продавницама 

 4725 Трговина на мало пићима у специјализованим продавницама  

 4729 Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама  

 4771 Трговина на мало одећом у специјализованим продавницама 

 4772 Трговина на мало обућом и предметима од коже у специјализованим 

продавницама 

 478 Tрговина на мало на тезгама и пијацама 

 4781 Трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и 

пијацама 

 4782 Tрговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама 

 4789 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама 

 479 Трговина на мало ван продавница, тезги и пијаца 

 

 521 Складиаштење  

 5210 Складиштење   

 

 5224 Mанипулација теретом 

 

 7731 Изнајмљивање и лизинг пољопривредних машина и опреме  

 7739 Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара  

 

 82 Канцеларијско-административне и друге помоћне делатности 

 821 Канцеларијско-административне и помоћне делатности  

 8292 Услуге паковања 

 8299 Остале услужне активности подршке пословању 

 

 Друштво може обављати и све друге делатности, које Законом нису забрањене ( 

члан 4. став 1. Закона ), укључујући и спољнутрговинску делатност ( спољнотрговински 

промет и услуге у спољнотрговинском промету). 

 

 

ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА 

 

Члан 5. 

 

 

Уписани новчани капитал  друштва износи: 

8.547.002,51 EUR  

362.925,36 EUR  

Уплаћени новчани капитал друштва износи : 

362.925,36 EUR      21.12.2009 

8.547.002,51 EUR  31.12.2007 



 

ВРСТЕ И КЛАСЕ ЕМИТОВАНИХ АКЦИЈА 

 

Члан 6. 

 

 Друштво је укупно издало 771.946  обичних ација номиналне вредности 1.000,00  

динара.  

Акције су регистроване у Централном регистру под ISIN RSBAGBE51643 

CFI ESVUFR.   
 

 Друштво може издавати следеће врсте акција: обичне и преференцијалне акције. 

 

У оквиру сваке врсте акција, акције које дају иста права чине једну класу акција.  

 

 

 

ОРГАНИ ДРУШТВА И ЊИХОВА НАДЛЕЖНОСТ 

 

Члан 7.  

 

 Управљање друштвом је дводомно. 

Органи друштва су: скупштина акционара,  извршни одбор, генерални директор  

и надзорни одбор. 

 Надлежност органа из става 2. овог члана, њихов састав, начин рада, поступак 

доношења одлука и друга питања регулисана су одредбама Закона о привредним 

друштвима и Статутом Друштва. 

 
                                          

Члан 13. 

 

 Овај акт је донет у 5 ( пет ) примерака, од којих се један примерак остављу суду 

надлежном за оверу потписа, други примерак надлежном регистратору који води 

регистар привредних субјеката ( сходно члану 592. став 4. закона ), а остала три 

примерка су за потребе Друштва. 

 

 Члан 14. 

 

 

Овај акт ступа на снагу даном овере код надлежног органа. 

 

У Бачком Градишту , __________2012.  године 

 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 

 



 

 

                                                                                 ............................................................... 

 


