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На основу члана 12. став 3., 265. и 592. став 1. Закона о привредним друштвима 
(„Службени гласник РС“, бр. 36/2011), скупштина акционара Акционарског дру-
штва Грађевинског предузећа  "Слобода" а.д. Обреновац на предлог управног 
одбора, на седници одржаној ___.06.2012.године, усвојила је 

 
 

УГОВОР 

о организовању акционарског друштва  Грађевинског предузећа "Слобода" а.д. 
Обреновац,  

који представља оснивачки акт Друштва 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Усвајањем овог уговора акционарско друштво уписано у Регистар привредних 
субјеката, под бр. БД. 7899/2005, као отворено акционарско друштво, матични 
број: 07038615, усаглашава своју одлуку о промени облика организовања 
Грађевинског предузећа "Слобода" а.д. Обреновац која 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 . 

 

II. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА 

Члан 2. 

Пословно име друштва гласи: Грађевинско предузеће 
"Слобода"а.д.Обреновац.(у даљем тексту: Друштво). 

Скраћено пословно име гласи: Г.П."Слобода"а.д.Обреновац. 

Члан 3. 

Седиште Друштва је у  Обреновцу. 

Адреса седишта Друштва је: Обреновац, ул.Саве Ковачевића бб. 

Члан 4. 

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



III. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА 

 

Члан 5. 

Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је: 
2361 Производња производа од бетона намењених за грађевинарство, 
 
Поред претежне Друштво ће се бавити и следећим делатностима: 
0812 Експлоатација шљунка,песка,глине и каолина, 
0892 Експолатација тресета, 
1610  Резање и обрада дрвета, 
1623 Производња остал грађевинске столарије и елеменета, 
1624 Производња дрвене амбалаже, 
2320 Производња ватросталних производа, 
2352 Производња креча и гипса, 
2361 Производња производа од бетона намењених за грађевинарство, 
2362 Производња производа од гипса намењених за грађевинарство, 
2363 Призводња свежег бетона, 
2364 Производнја малтера, 
2365 Производња производа од цемента с влакнима, 
2369 Производња осталих производа од бетона,гипса и цемента, 
2434 Хладно ваљање жице, 
2511 Призводња металних конструкција, 
2593 Производња жичаних производа,ланаца и опреме, 
2594 Производња везних елемената и вијачних машинских производа, 
3311 Поправка металних производа, 
3312 Поправка машина, 
3314 Поправка електричне опреме, 
3317 Поправка и одржавање друге транспортне опреме, 
3320 Монтажа индустријских машина и опреме, 
4110 Разрада грађевинских пројеката, 
4120 Изградња стамбених и нестамбених зграда, 
4211 Изградња путева и ауто путева, 
4212 Изградња железничких пруга и подземних железница, 
4213 Изградња мостова и тунела, 
4221 Изградња цевоводa, 
4222 Изградња електричних и телекомуникационих водова, 
4291 Изградња хидротехничких објеката, 
4299 Изградња осталих непоменутих грађевина, 
4329 Остали инсталациони радови у грађевинарству, 
4311 Рушење објеката, 
4312 Припремна градилишта, 
4313 Испитивање терена бушењем и сондирањем, 
4321 Постављање елктричних инсталација, 
4322 Постављање водоводних,канализационих,грејних и климатизационих   
 система, 
4329 Остали инсталациони радови у грађевинарству, 
4331 Малтерисање, 
4332 Уградња столарије, 
4333 Постављање подних и зидних облога, 



4334 Бојење и застакљивање, 
4339 Остали завршни радови, 
4391 Кровни радови, 
4399 Остали непоменути специфични грађевински радови, 
4511 Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима, 
4519 Трговина осталим моторним возилима, 
4531 Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила, 
4532 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила, 
4540 Трговина мотоциклима,деловима и прибором,одржаванјеи поправка, 
4612 Посредовање у продаји горива,руда,метала и индустријских хемикалија, 
4613 Посредовање у продаји дрвене грађе и и грађевинског материјала, 
4614 Посредовање у продаји машина,индустријске опреме,бродова и авиона, 
4615 Посредовањеу продаји намештаја,предмета за домаћинство и металне  
робе, 
4617 Посредовање у продаји хране,пића и дувана, 
4618 Специјализовано посредованје у продаји посебних производа, 
4619 Посредовањеу продаји разноврсних производа, 
4621Трговина на белико житом,сировим дуваном,семењем и храном за 
животиње, 
4624 Трговина на велико сировом,недовршеном и довршеном кожом, 
4661 Трговина на велико пољопривредним машинама,опремом и прибором, 
4662 Трговина на велико алатним машинама, 
4663 Трговина на велико рударским и грађевинским машинама, 
4669 Трговина на велико осталим машинама и опремом, 
4671 Трговина на велико чврстим,течним и гасовитим горивима и сличним 
производима, 
4672 Трговина на велико металима и металним рудама, 
4673 Трговина на велико дрветом,грађевинским материјалом и санитарном    
 опремом, 
4674 Трговинана велико металном робом, инсталационим материјалом,  
 опремом и  прибором за грејање, 
4675 Трговина на велико хемијским производима, 
4676 Трговина на велико осталим полупроизводима, 
4677 Трговина на велико отпацима и остацима, 
4690 Неспецијализована трговина на велико, 
4730 Трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама, 
4752 Трговина на мало металном робом,бојама и стаклом у специјализованим 
продавницама, 
4791 Трговина на мало посредством поште или преко интернета, 
4941 Друмски превоз терета, 
5229 Остале пратеће делатности у саобраћају, 
6831 Делатност агенција за некретнине, 
7022 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, 
7111 Архитектонска делатност, 
7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање, 
7311 Делатност рекламних агенција, 
8121 Услуге редовног чишћења зграда, 
8130 Услуге уређења и одржавања околине, 
8292 Услуге паковања 
 



 Одлуком у складу са Статутом се може утврдити обављање и других 
           делатности. 

            Друштво може обављати и споњнотрговинску делатност у оквиру делатности  

            из става 1.и 2. овог члана. 

 

IV. ПОЛОЖАЈ ДРУШТВА 

 

Члан 6. 

Друштво се организује и послује као јавно акционарско друштво.  

 

V. ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ 

 

Члан 7. 

Основни капитал Друштва утврђен,уплаћен и уписан у регистар износи: 
14.060.000,00 динара. 
Укупан уписани и уплаћени новчани улог износи:11.074.000,00 динара. 
Укупан уписани и унети неновчани улог износи: 2.986.000,00 динара 
Основни капитал уплаћен је у целости. 
 
Друштво је укупно издало 28.120 обичних ација номиналне вредности  500 
динара.  

 

Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности 
су уплаћене и регистроване у Централном регистру дана 09.01.2006.године и 
дана 23.10.2006.године, ISIN:RSGPSLE20193 ,CFI:ESVUFR . 

Члан 8. 

Поред акција Друштво може да издаје и друге хартије од вредности, у складу са 
законом. 

Члан 9. 

Сви акционари Друштва су, према броју и номиналној вредности акција, равно-
правни. 

Надлежни орган Друштва стара се о доследној примени принципа равноправно-
сти, остваривању и заштити права акционара. 

Члан 10. 

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 11. 

Основни капитал Друштва може да се повећа, односно смањи на основу одлуке 
надлежног органа Друштва, у складу са статутом Друштва. 



Члан 12. 

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

 

VI. УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ 

 

Члан 13. 

Статутом Друштва уређује се управљање Друштвом. 

 

VII. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА 

 

Члан 14. 

Организација пословања Друштва уређује се и успоставља одлуком надлежног 
органа Друштва, у складу са статутом Друштва. 

 

VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 15. 

Ступањем на снагу овог уговора престаје да важи Одлука о промени облика 
организовања, дел. бр.141 од 21.02.2005.год., као и сви саставни делови истог 
акта. 

                                                              Члан 16. 

Све одлуке, правни послови и радње предузети до дана ступања на снагу овог 
уговора, остају пуноважни, односно примењује се како гласе, у складу са стату-
том Друштва. 

Члан 17. 

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

Члан 18. 

Овај уговор ступа на снагу доношењем одлуке скупштине о његовом усвајању. 
Одлуку о усвајању овог уговора и уговор потписује председник скупштине, а ње-
гов потпис се оверава. 

 

 

 

                                                                                                                            
       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

                          _________________________ 


