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

друштвима («Сл. гласник РС» бр. 36/2012), скупштина акционара Института 

за квалитет радне и животне средине „1.мај“ а.д. Ниш, матични број 

07174039, ПИБ 100619777, на предлог управног одбора, на седници одржаној 

21.05.2012. године, усвојила је 

 

У Г О В О Р 
 
о организовању  акционарског друштва Института за квалитет радне и 
животне средине „1.мај“ а.д. Ниш, ради усаглашавања са Закооном о 
привредним друштвима, који представља оснивачки акт Друштва 
  

  
 

I   ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ      

Члан 1. 

 Усвајањем овог уговора акционарско друштво  Института за квалитет 

радне и животне средине „1.мај“ а.д. Ниш уписано у Регистар привредних 

субјеката, под бр. БД. ____________ од __________. године као отворено 

акционарско друштво, матични број: 07174039, усаглашава свој Уговор о 

организовању акционарског друштва Института за квалитет радне и животне 

средине „1.мај“ а.д. Ниш, са Законом о привредним друштвима, који 

представља оснивачки акт Друштва, и наставља са радом на неодређено 

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

Акционари Друштва су лица која су уписана у Централни регистар са 
оѕнаком ISIN: RSNINIE57994 CFI: ESVUFR 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. 
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II   ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА 
   

Члан 3. 

 Акционарско друштво ће  пословати  под следећим пословним именом: 

 Института за квалитет радне и животне средине „1.мај“ а.д. Ниш (у 

 даљем тексту: Друштво).   

 Скраћено пословно име Друштва гласи: Институт „1.мај“ а.д. Ниш.  

 

Члан 4. 

 Седиште Друштва је у Нишу, ул.Кнегиње Љубице 1/II.     

 

Члан 5. 

 О промени пословног имена и седишта Друштва доноси се одлука у 

складу са статутом Друштва.  

 

III   ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА 

Члан 6. 

 Претежна делатност Друштва: 
 

72.19 –    истраживање и развој  у осталим природним 
     и техничко – технолошким  наукама  
 
 Остале делатности Друштва:  
 
 17.23 –    производња канцеларијских предмета од 
     папира 
 
 18.12 –    остало штампање 
 
 18.13 –    услуге припреме за штампу 
 
 18.14 –    књиговезачке и сродне услуге 
 
 42.11 –    изградња путева и ауто путева 
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 43.13 –    испитивање терена бушењем и сондирањем 
 
 43.21 –    постављање електричних инсталација 
 
         43.22–     постављање водоводних, канализационих, 
     грејних и  клиоматизационих система 
 
 43.99 -   остали непоменути специфицчни   
     гређевински радови 
 
 45.19 -    трговина осталим моторним возилима 
 
 46.13 -   посредовање у продаји дрвене грађе и  
     грађевинског материјала 
 
 46.21-    трговина на велико житом, сировим  
     дуваном, семењем и храном за животиње 
 
 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 
  
 46.73 -    трговина на велико дрветом, грађевинским 
     материјалом и санитарном опремом 
 
 46.74 -    трговина на велико металном робом,  
     инсталационим  метеријалима, опремом и 
     прибором за грејање  
 
 46.75 -    трговина на велико хемијским производима 
 
 55.10 -   хотели и сличан смештај 
 
 55.20 -   одмаралишта и слични објекти за краћи 
     боравак 
 
 58.11 -    издавање књига 
 
 58.12 -   издавање именика и адресара 
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 58.19 -    остала издавачка делатност 
 
 62.01 -   рачунарско програмирање 
 
 68.10 -    куповина и продаја властитих некретенина 
 
 68.20 -    изнајмљивање властитих или изнајмљених 
     некретнина и управљање њима  
 
 68.20 -    рачуноводствени, књиговодствени, и  
     ревизорски послови, пореско саветовање 
 
 70.22 -   консултанске активности у вези с  
     пословањем и осталим управљањем 
 
 71.11 -   архитектонска делатност 
 
 71.12 -    инжењерске делатности и техничко  
     саветовање 
 
 71.20 -    техничко испитивање и анализе 
 
 72.1 -    истраживање и експериментални развој у 
     природним и техничко-технолошким  
     наукама 
 
 72.11 -    истраживање и експериментални развој у 
     био технологији 
 
 72.20 -    истраживање и развој у друштвеним и  
     хуманистичким наукама 
 
 74.90 -    остале стручне, научне и техничке  
     делатности 
  
 82.30 -    организовање састанака и сајмова 
  
 85.59 -    остало образовање 
 
 85.60 -   помоћне образовне делатности 
 
 86.21 -   општа медицинска пракса 
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 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  ПОЛОЖАЈ ДРУШТВА  

Члан 7. 

 Друштво се организује и послује као јавно акционарско друштво.  

 Друштво може да настави пословање као затворено акционарско 

друштво, у складу са законом.  

 

V   ОСНОВНИ КАПИТАЛ 
      И АКЦИЈЕ 

Члан 8. 

Укупан  уписани новчани део основног капитала Друштва износи: 
 136.920,83 ЕУР. 
 
 Укупан  уплаћени новчани део основног капитала Друштва износи: 
 136.920,83 ЕУР  на дан 31.12.2004.г. 
 

  Укупан  уписани неновчани део основног капитала Друштва износи: 
   20.203,94 ЕУР. 
 
 Укупан  унети неновчани део основног капитала Друштва износи: 
 20.203,94 ЕУР на дан 21.11.2006.г. 
 
 

Члан 9. 

Основни капитал подељен је на 12.396 обичних акција, ISIN: 
RSNINIE57994 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 10. 



 6 

 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 11. 

 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 12. 

 Основни капитал Друштва може се повећати, односно смањити на 

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

 

Члан 13. 

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

 

VI УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ 

 

Члан 14.  

 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 



 7 

  

Члан 15. 

 Организација пословања Друштва уређује се и успоставља одлуком 

надлежног органа Друштва, у складу са статутом Друштва.  

 

VIII     ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 16. 

 Ступањем на снагу овог уговора престаје да важи  __________ 

__________________________________ (назив досадашњег уговора, тј. 

оснивачког акта), као и све измене и допуне тог акта.  

 

Члан 17. 

 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 18. 

 Органи Друштва предвиђени (новим) статутом изабраће се без 

одлагања, у складу са статутом.  

 

Члан 19. 

 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 20. 

 Овај уговор ступа на снагу доношењем одлуке скупштине о његовом 

усвајању.  
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 Одлуку о усвајању овог уговора и уговор потписује председник 

скупштине, а његов потпис се оверава.  

 

 

 

 

 
   У Нишу                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 
  21.05.2012. године            ________________________ 

 
 


