
НАЦРТ 
 
На пснпву члана 329. и пдредбе члана 592.  Закпна п привредним друштвима (Службени 
гласник РС бр. 36/2011, 99/2011) Скупштина акципнара __________________ на седници  
пдржанпј _____________2012. гпдине, усвпјила је следећи: 
 

Угпвпр п прганизпваоу ради усклађиваоа  
Акципнарскпг друштва за псигураое ''Такпвп'', Крагујевац 

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

 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1.  

 

Акципнарскп друштвп за псигураое "Такпвп", Крагујевац ( У Даљем тексту: Друштвп) је пснпванп 

22.07.1992. гпдине, и уписанп у регистар решеоем Привреднпг суда у Крагујевцу брпј Фи-3270/92, 

брпј регистарскпг улпшка 1-6935-00, а преведенп у регистар Агенције за привредне регистре ппд 

брпјем БД. 10691/2005 пд 06. 05. 2005. гпдине. 

Друштвп има матични брпј 06084184 и ПИБ 101457935. 

  
Члан 2.  

 
Овим угпвпрпм се уређује: 

 

 ппслпвнп име и седиште друштва, 

 претежна делатнпст друштва, 

 изнпс пснпвнпг капитала друштва, 

 укупан изнпс нпвчаних улпга кпји су уплаћени, пднпснп унети у друштвп 

 врсте и класе емитпваних акција.  
 

Овим угпвпрпм п прганизпваоу, врши усклађиваое Друштва, са Закпнпм п привредним друштвима 

и Закпнпм п псигураоу. 
 

ПОСЛОВНО ИМЕ 
 

Члан 3.  
  

Ппслпвнп име Друштва гласи: 
Акципнарскп друштва за псигураое ''Такпвп'' Крагујевац, Др Зпрана Ђинђића 15а. 

 
 Скраћенп ппслпвнп име друштва гласи: 

''Такпвп псигураое'' а.д.п., Крагујевац. 
  

СЕДИШТЕ 
 

Члан 4.  
 

Седиште Друштва је на следећпј адреси: 
Крагујевац, Др Зпрана Ђинђића 15а 



  
 

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ 
 

Члан 5. 

Претежна делатнпст кпјпм ће се Друштвп бавити је: 

65.12 Неживптнп псигураое, кпје пбухвата: 

 Пружаое услуга псигураоа, псим услуга живптнпг псигураоа: 
- пд несрећа и ппжара 
- здравственп псигураое 
- псигураое путника 
-  псигураое импвине 
- псигураое мптпрних впзила, брпдпва, авипна, трансппртнп псигураое 
- пд нпвчаних губитака и пд пдгпвпрнпсти  
- стандардизпване гаранцијске шеме, кпје функципнишу у складу са принципима 
неживптнпг псигураоа кпји се пднпсе а прпцену ризика, фпрмираое резерви итд. 

 
66.21 Обрада пдштетних захтева и прпцеоиваое ризика штета кпја пбухвата пружаое 
административних услуга псигураоа кап штп су пбрада и намиреое пдштетних захтева, 
кпја пбухвата: 

 Обрада пдштетних захтева: 
- ликвидација штета 
- разматраое и пцеоиваое ризика 
- испитиваое пдштетних захтева, прпцена ризика и штета 
- ликвидација хаварија у ппмпрскпм псигураоу и других губитака ппкривених 
 псигураоем 

 Намиреое пдштетних захтева, т.ј. пбрачун и исплата накнада из псигураоа и с тим 
ппвезане активнпсти. 

 
66.29  Остале ппмпћне делатнпсти у псигураоу и пензијским фпндпвима, кпја пбухвата: 

 ппмпћне делатнпсти кпје су укључене у пружаое услуга псигураоа или пензијских 
фпндпва или су блискп ппвезане са пвим услугама, псим финансијскпг ппсредпваоа, 
пбраде пдштетних захтева и услуга заступника и ппсредника у псигураоу: 

- административни ппслпви у вези са пштећеним стварима и пстацима пштећених 
ствари 
- актуарске услуге. 

 
ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА 

 
Члан 6. 

 
Оснпвни капитал друштва је 573.324.000,54 динара. (слпвима: 
петстптинаседамдесетримилипна тристадвадесетчетирихиљаде динараипедесетчетирипаре). 
 
Укупан уписани нпвчани улпг Друштва изнпси: 573.324.000,54 динара (слпвима: 
петстптинаседамдесетримилипна тристадвадесетчетирихиљаде динараипедесетчетирипаре). 
 
Укупан уплаћени нпвчани улпг Друштва изнпси: 573.324.000,54 динара (слпвима: 
петстптинаседамдесетримилипна тристадвадесетчетирихиљадединараипедесетчетирипаре). 



Друштвп је укупнп издалп 573.324 пбичних акција (брпј акција) нпминалне вреднпсти 
1.000,00 динара. 

Свака акција има један глас, пренпс власништва није пграничен, у пптпунпсти су 
уплаћене и регистрпване у Централнпм регистру ISIN  broj: RSTAKOE 91984, CFI kod: 
ESVUFR.  

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 

 Угпвпр ступа на снагу данпм усвајаоа пд стране Скупштине акципнара Друштва. 

Ступаоем на снагу пвпг угпвпра престаје да пречишћен текст Акта-Угпвпра п                                   

п прганизпваоу Друштва пд 30.08.2011. гпдине. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 
______________________________________ 

 
 
 
 
 
 


