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

гласник РС бр. 36/2011, 99/2011) Скупштина акционара „TРИВИТ – ПЕК“ АД Врбас на 

седници  одржаној дана 29.06. 2012. године, усвојила је следећи: 

 

 

      Уговор о организовању а.д. ради усклађивања са Законом о     

      привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 36/2011, 99/2011) 

          који представља оснивачки акт друштва 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

                                                                 Члан 1. 

 

Усвајањем овог Уговора Акционарско друштво „TРИВИТ – ПЕК“ АД Врбас уписано у 

Регистар привредних субјеката по бројем 9372 дана 06.05.2005. године , матични број 

08284431, 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 друштва замењују се у целини 

одредбе Уговор о оснивању отвореног акционарског друштва (са усвојеним изменама и 

допунама)  а ради усклађивања са Законом о привредним друштвима.                                                                 

 

Овим уговором уређује се: 

1) пословно име и седиште друштва, 

2) претежна делатност друштва, 

3) износ основног капитала друштва, 

4) врсте и класе емитованих акција.  

5) органи друштва 

 

 

I I  ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА 

 

                                                                   Члан 2.  

  

Пословно име друштва гласи: 

„TRIVIT-PEK“ PEKARSKA INDUSTRIJA AD, VRBAS (у даљем тексту: Друштво) 

 

Скраћено пословно име друштва гласи: 

„TRIVIT-PEK“ a.d. 

 

  

Члан 3.  

  

Седиште Друштва је на следећој адреси: 

 Кулски пут бб, Врбас. 

 

 

III ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ 



 

Члан 4. 

 

Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је: 

 

10. Производња прехрамбених производа 

10.7 Производња пекарских производа и тестенина 

        10.71 Производња хлеба, свежег пецива и колача 

        10.72 Производња двопека, кекса, трајног пецива и колача 

        10.73 Производња макараона, резанаца и сличних производа од брашна 

01.1 Гајење једногодишњих и двогодишњих биљака 

         01.11 Гајење жита (осим пиринча) легуминоза и уљарица 

01.6 Услужне делатности у пољопривреди и делатности после жетве 

10.6 Производња млинских производа, скроба и скробних производа 

        10.61 Производња млинских производа 

        10.62 Производња скроба и производа од скроба 

10.8 Производња осталих прехрамбених производа  

        10.89 Производња осталих прехрамбених производа 

  10.32 Производња сокова од воћа и поврћа 

10.5 Производња млечних производа 

   10.51 Прерада млека и производња сирева 

   10.52 Производња сладоледа 

22.22 Производња амбалажа од пластике 

45.5 Одржавање и поправка моторних возила 

    45.50  Одржавање и поправка моторних возила 

46. Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима 

  46.1 Трговина на велико уз накнаду 

     46.11 Посредовање у продаји пољопривредних сировина, живих животиња,  

               текстилних сировина и полупроизвода 

     46.17 Посредовање у продаји хране, пића и дувана 

     46.19 Посредовање у продаји разноврсних производа 

   46.2 Трговина на велико пољопривредним сировинама и живим животињама 

  46.3 Трговина на велико храном, пићима и дуваном 

   46.31 Трговина на велико воћем и поврћем 

   46.33 Трговина на велико млечним производима, јајима, јестивим уљима и мастима    

   46.34 Трговина на велико пићима 

    46.36 Трговина на велико шећером, чоколадом и слаткишима 

46.4 Трговина на велико предметима за домаћинство 

  46.71 Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним  

            производима 

46.9 Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном 

 46.90 Неспецијализована трговина на велико 

 47.1 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама 

         47.11 Tрговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном,  

                   пићима и дуваном 

47.2. Трговина на мало храном, пићима и дуваном у специјализованим продавницама 

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

                    специјализованим продавницама 

         47.29 Остала трговина на малом у неспецијализованим продавницама 

56.1 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката 



    56.10  Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката 

     56.21 Кетеринг       

69.2 Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање 

     69.20 Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање  

70.2 Менаџерски консултанстки послови 

 

Друштво може обављати и све друге делатности које законом нису забрањене (члан 4. 

став 1. Закона о привредним друштвима) укључујући спољнотрговинску делатност 

(спољнотрговински промет и услуге у спољнотрговинском промету)       

 

IV ИЗНОС ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ДРУШТВА 

 

Члан 5. 

 

Основни капитал друштва износи 912.658,61 еура. 

 

Укупан уписани новчани део основног капитала Друштва износи: 

912.658,61 еура(словима : деветстодванаестхиљадашестопедесетосам и 61/100 еура)  

 

Укупан уплаћени новчани део основног капитала Друштва износи: 

912.658,61 еура - 10.05.2004. године  

(словима : деветстодванаестхиљадашестопедесетосам и 61/100 еура) 

 

                                                                 Члан 6. 

 

Друштво је укупно издало 53.639 акција (број акција) номиналне вредности од 1.200,00 

динара. 

 

Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су 

уплаћене и регистроване у Централном регистру , ISIN RSTRVPE75639 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.  

 

  V  ОРГАНИ ДРУШТВА                                                                   

 

                                                            Члан 7.  

 

Управљање друштвом је дводомно. 

Органи друштва су: скупштина, извршни одбор директора, генерални директор и 

надзорни одбор друштва. 

 

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

доношења одлука и других питања регулисани су одредбама Закона о привредним 

друштвима и Статутом друштва.  

 

 

                                                             

 

 



                                                           Члан 8. 

 

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

надлежном за оверу поптиса, други примерак надлежном регистратору који води 

регистар привредних субјеката (сходно члану 592. став 4. Закона о привредним 

друштвим), а остала три примерка су за потребе друштва. 

 

                                                              Члан 9. 

 

Овај акт ступа на снагу даном овере код надлежног органа. 

 

 

У Врбасу 29.06. 2012. године   

 

 

 

                                                                       Председник скупштине акционара 

                                                                                  

                                                                            ____________________________ 

 


