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Ваљаоница бакра Севојно а.д.                                                                                  Предлог                                                                                                 
С К У П Ш Т И Н А 
Број:24/ 
Дана: 
С е в о ј н о   
                                                                                                                                          

 
На основу члана 592. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ брoj 36 и 

99/2011), Скупштина Акционарског друштва Ваљаоница бакра Севојно, у поступку усклађивања 
Оснивачког акта са наведеним Законом извршила је измене и допуне Оснивачког акта (Сл.билтен 
Друштва број 95/2010, 102/2011. и 108/2012.) и на седници одржаној ..................2012.године  
донела је : 

 
 

О Д Л У К У 
( »Оснивачки акт Акционарског друштва Ваљаоница бакра Севојно“) 

 

Члан 1. 

  Акционарско друштво Ваљаоница бакра Севојно, Севојно (у даљем тексту: Друштво), 
основано  кao aкционарско друштво Одлуком о промени облика организовања ДП Ваљаонице 
бакра Севојно (''Сл. билтен ДП Ваљаонице бакра Севојно'' број 256 од 03.02.2004. године ) у скла-
ду са Законом о приватизацији, регистровано у Трговинском суду у Ужицу Решењем о упису у 
судски регистар промене облика организовања и промене назива предузећа број Фи. 89/04 дана 
17.02.2004. године, измењеном одлуком Скупштине акционара ради усклађивања са Законом о 
привредним друштвима („Сл.Гласник РС бр. 125/2004. - уписано у Агенцији за привредне регистре 
под бројем БРД 3622/2005 од 03.03.2005.године, које има матични број 07606273 и ПИБ 
101624563, овом одлуком врши усклађивање свог Оснивачког акта са одредбама Закона о 
привредним друштвима („Сл. гласник РС“ брoj 36 и 99/2011), у даљем тексту: Закон.   

 
                                                                     Члан 2. 
 Оснивачи Друштва су акционари који су са свим потребним идентификационим подацима 

уписани по Решењу Агенције за приватизацију Републике Србије и списку акционара уписаних у 
привремени регистар на дан 16.01.2004., који чине саставни део овог Оснивачког акта. 

 Чланови Друштва на дан доношења ове одлуке су акционари који су на исти дан уписани 
јединствену евиденцију акционара Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности а.д. 
Београд. 

 
Члан 3. 

Пословно име Друштва је: Акционарско друштво Ваљаоница бакра Севојно.  
Скраћено пословно име Друштва је: ''Ваљаоница бакра Севојно'', а.д. 

 
Члан 4. 

Седиште Друштва је: Севојно, Првомајска б.б.  
 

Члан 5. 
Промена пословног имена и седишта Друштва уређује се Статутом Друштва. 

 
Члан 6. 

Претежна делатност Друштва је: 
2444 - Производња бакра, која је утврђена у смислу прописа који утврђују класификацију 

делатности и иста је регистрована код надлежног органа у смислу прописа о регистрацији 
привредних друштaва. 
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Друштво закључује уговоре и обавља и друге делатности уколико за то испуњава услове 
прописане Законом. 

Друштво обавља послове спољњотрговинског промета робa и услуга. 
Промена претежне делатности уређује се Статутом Друштва. 
 

Члан 7. 

Укупан уписани и уплаћени новчани део основног капитала Друштва износи: ЕУР 
33.340.603,41 (словима: тридесет три милиона три стотине четрдест хиљада  шест  стотина три и 
41/100 евра). 

Укупан уписани и унети неновчани део основног капитала Друштва износи: ЕУР 
14.479.609,60 (словима: четрнаест милиона четири стотине седамдесeт девет хиљада шест 
стотина девет и 60/100 евра)  и то: 

-4.490.084,00 ЕУР на дан 23.01.2007. 
-879.514,60 ЕУР на дан  13.04.2006. 
-1.085.488,00 ЕУР на дан 20.09.2005. 
-1.901.000,00 ЕУР на дан 19.12.2007. 
-4.338.449,00 ЕУР на дан 08.08.2007. 
-1.785.074,00 ЕУР на дан 18.03.2005. 
 

Члан 8. 
Основни капитал Друштва исказан је у 643.356 обичних акција евидентираних у 

електронском облику у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности, са CFI кодом 
ESVUFR i ISIN броја  RSVBSEE87204, појединачне номиналне вредности 5.000,00 динара. 

 
Члан 9. 

Акције Друштва су обичне, гласе на име и преносиве су у складу са позитивним прописима. 
Све акције су акције исте класе. 
Једна акција даје право на један глас. 

Члан 10. 
Издате акције и идентитет акционара уписани су у Централни регистар хартија од вредно-

сти. 
 

Члан 11. 
Друштво може повећати, односно смањити основни капитал под условима и по поступку 

утврђеном Законом. 
  

Члан 12. 
На сва питања која нису уређена овим Оснивачким актом примењиваће се одговарајуће 

одредбе Закона и  Статута Друштва. 
 

 
Члан 13. 

      Даном примене ове одлуке престаје да важи одлука Скупштине Друштва број 256 од 
03.02.2004., 1/2006., 32/2007., 56/2008., 72/2009., 89/2010., 95/2010, 102/2011 и 108/2012. 
 

Члан 14. 
     Ова одлука ступа на снагу доношења. 
 
      
 

          ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ 
        _______________________________ 
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