
''ТВ ЧАЧАК'' АД ЧАЧАК 
Чачак,  Жупана Страцимира 35/2 

Број:__________________________ 

Датум: 28.6.2012. године 

 

 

На основу члана 12. став 3., 265. и 592. став 1. и 7.  Закона о привредним 
друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011), скупштина акционара 
Акционарског друштва ''ТВ ЧАЧАК''  ЧАЧАК,  Жупана Страцимира 35/2, на 
предлог Управног одбора Друштва,  у функцији одбора директора, на седници 
одржаној 28.6. 2012. године, усвојила је 

 
 

 

УГОВОР 
О ОРГАНИЗОВАЊУ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ''ТВ ЧАЧАК'' ЧАЧАК,  

 КОЈИ ПРЕДСТАВЉА ОСНИВАЧКИ АКТ ДРУШТВА 

 
 

I.  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Усвајањем овог Уговора Акционарско друштво ''ТВ ЧАЧАК'' ЧАЧАК, Жупана 
Страцимира 35/2 (у даљем тексту: Друштво), МБ 201445714, ПИБ 104313193, 
уписано као отворено акционарско друштво у Регистар привредних субјеката 
решењем БД 4500/2010 од 8.2.2010. године усаглашава оснивачки акт, Одлуку о 
изменама и допунама одлуке о оснивању Новинско издавачког јавног 
информативног предузећа ''ТВ ЧАЧАК'' ЧАЧАК, ради организовања акционарског 
друштва  ''ТВ ЧАЧАК'' ЧАЧАК од 11.1.2010. године, са Законом о привредним 
друштвима (Сл.гласник РС бр.36/11 и 99/11 – у даљем тексту: Закон) и наставља 
са радом на неодређено време, као јавно акционарско друштво. 
Акционари Друштва су лица која су уписана у Централни регистар депо и клирин 
хартија од вредности. 

 
II. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА 

 

Члан 2. 

Друштво послује под следећим пословним именом: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО 
„ТВ ЧАЧАК“ ЧАЧАК. 
Скраћено пословно име Друштва гласи: „ТВ ЧАЧАК“ АД ЧАЧАК. 

 



Члан 3. 

Седиште Друштва је у Чачку, Жупана Страцимира 35/2. 

 
Члан 4. 

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

III. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА 

Члан 5. 
Претежна делатност Друштва је:  

 
6020 – Производња и емитовање телевизијског програма 

 
       Друштво, поред претежне делатности, обавља и друге делатности и то: 
            1820 Умножавање снимљених записа 

     5911 Производња кинематографских дела, аудио-визуелних 
производа и 

 телевизијског програма 
            5912 Делатности које следе након фазе снимања у 
производњи  

кинематографских дела и телевизијског програма 
5913 Дистрибуција кинематиграфских дела, аудио-визуелних дела 

 и телевизијског програма 

 5920 Снимање и издавање звучних записа и музике 
 6110 Кабловске комуникације 

6120 Бежичне телекомуникације 
6130 Сателитске телекомуникације 

 6190 Остале телекомуникационе делатности 
6311 Обрада података, хостинг и сл. 

6399 Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте 

7021 Делатност комуникација и односа са јавношћу 

 7311 Делатност рекламних агенција 
 7312 Медијско представљање 

 7320 Истраживање тржишта ииспитивање јавног мњења 

 8230 Организовање састанака и сајмова 

 9002 Друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности 

 9003 Уметничко стваралаштво 

 9004 Рад уметничких установа 

       Друштво, осим наведених делатности, може да обавља и све друге 
делатности, укључујући и спољнотрговинске делатности, које нису законом 
забрањене независно од тога да ли су одређене овим оснивачким актом. 
       Одлуку о промени претежне делатности доноси скупштина, а одлуку о промени 
осталих делатности и увођењу нових делатности доноси Одбор директора. 



IV. ПОЛОЖАЈ ДРУШТВА 

Члан 6. 

Друштво се организује и послује као јавно акционарско друштво. 

 
V. ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ 

 

Члан 7. 

Основни капитал Друштва је новчани. 
Уписани новчани део основног капитала износи: 
79.673,18 Еур 
17.877,98 Еур 

Уплаћени новчани део основног капитала износи: 
79.673,18 Еур на дан 31.12.2008. године 
17.877,98 Еур на дан 11.04.2011. године. 
Основни капитал је подељен на 8047 обичних акција, свака номиналне вредности од  

1.000,00 динара. Акције Друштва емитоване су са CFI кодом ESVUFR, ISIN број RSTVCA48432. 

Акције Друштва су у целини уплаћене. 

 
Члан 8. 

       Поред обичних акција Друштво може да изда и преференцијалне акције и друге 
хартије од вредности, у складу са Законом. 

        Друштво може да има и одобрене акције, с тим да број тих акција мора да буде 
мањи од половине издатих обичних акција. 

        Одобрене акције Друштво може да издаје при повећању основног капитала 
новим улозима или за остваривања права заменљивих обвезница. 

       Одобрене акције могу се издати у року од пет година од доношења одлуке 
скупштине, с тим да се тај рок може да продужи, у складу са Законом. 

       Емисија акција, њихов промет, евиденција и престанак реализују се преко 
Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, у складу са законом и 
правилима Централног регистра. 

        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, 
равноправни. 
Надлежни орган Друштва стара се о доследној примени принципа равноправности, 
остваривању и заштити права акционара. 
 

Члан 10. 

Акционари Друштва могу остваривати право пречег уписа при издавању нових 
акција Друштва, осим ако одлуком надлежног органа Друштва, у складу са Статутом 
Друштва, 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. 

Статутом Друштва се одређује да ли је  управљање Друштвом једнодомно 
или дводомно, с тим да изменом Статута може да се промени постојећи начин 
управљања. 
Кодексом корпоративног управљања ближе се одређују поједина питања значајна 
за остваривање управљања 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 важе одредбе Одлуке о измени и 
допуни Одлуке о оснивању Новинско издавачког јавног предузећа ''ЧАЧАНСКИ 
ГЛАС'', ради   организовања акционарског друштва и усклађивања са Законом о 
привредним друштвима, који представља оснивачки акт II ОВ.2-355/07  од 
20.7.2007. године,  као и све измене и допуне тог 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 новим 
Статутом Друштва. 

Члан 17. 

Органи Друштва предвиђени новим Статутом изабраће се без одлагања, у 
складу са Статутом. 



Члан 18. 

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

Члан 19. 

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 не оверава. 

 
 

                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНE 

 

       __________________________________ 

 
 


