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SShhooddnnoo  ooddrreeddbbii  iizz  ččllaannaa  332299  ii  559922..  ZZaakkoonnaa  oo  pprriivvrreeddnniimm  ddrruuššttvviimmaa  ((""SSlluužžbbeennii  ggllaassnniikk  RRSS"",,  bbrr..  3366//22001111ii  

9999//22001111))  SSkkuuppššttiinnaa  aakkcciioonnaarraa  AAkkcciioonnaarrsskkoogg  ddrruuššttvvaa  zzaa  pprrooiizzvvooddnnjjuu  ii  pprroommeett  mmiinneerraallnnee  vvooddee  ii  

bbeezzaallkkoohhoollnniihh  ppiiććaa  „„PPAALLAANNAAČČKKII  KKIISSEELLJJAAKK““,,  SSmmeeddeerreevvsskkaa  PPaallaannkkaa,,  mmaattiiččnnii  bbrroojj::  0077116633883355  nnaa  sseeddnniiccii  

ooddrržžaannoojj  2299..  jjuunnaa  22001122..  ggooddiinnee  uussvvoojjiillaa  jjee  sslleeddeeććuu:: 

 

 

 

 

OODDLLUUKKUU  OO  IIZZMMEENNAAMMAA  II  DDOOPPUUNNAAMMAA  AAKKTTAA  OO  OOSSNNIIVVAANNJJUU    
  

  

  

  

AAKKCCIIOONNAARRSSKKOOGG  DDRRUUŠŠTTVVAA  ZZAA  PPRROOIIZZVVOODDNNJJUU  II  PPRROOMMEETT  MMIINNEERRAALLNNEE  VVOODDEE  II  

BBEEZZAALLKKOOHHOOLLNNIIHH  PPIIĆĆAA  

»PALANAČKI KISELJAK«  
  

Smederevska Palanka 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

SSmmeeddeerreevvsskkaa  PPaallaannkkaa,,  22001122..  ggooddiinnee  
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uvodne odredbe 

Član 1. 

 

OOvviimm  aakkttoomm  oo  iizzmmeennaammaa  ii  ddooppuunnaammaa  aakkttaa  oo  oossnniivvaannjjuu  AAkkcciioonnaarrsskkoogg  ddrruuššttvvaa  zzaa  pprrooiizzvvooddnnjjuu  ii  pprroommeett  

mmiinneerraallnnee  vvooddee  ii  bbeezzaallkkoohhoollnniihh  ppiiććaa  „„PPAALLAANNAAČČKKII  KKIISSEELLJJAAKK““,,  SSmmeeddeerreevvsskkaa  PPaallaannkkaa,,  vvrrššii  ssee  uusskkllaađđiivvaannjjee  ssaa  

ZZaakkoonnoomm  oo  pprriivvrreeddnniimm  ddrruuššttvviimmaa  ((„„SSlluužžbbeennii  ggllaassnniikk  RRSS““  bbrroojj  3366//22001111))      

 

 
predmet osnivačkog akta 

Član 2. 

  

OOvviimm  aakkttoomm  ssee  uurreeđđuujjee::  

--  ppoosslloovvnnoo  iimmee  ii  sseeddiiššttee  ddrruuššttvvaa,,  

--  pprreetteežžnnaa  ddeellaattnnoosstt  ddrruuššttvvaa,,  

--  iizznnooss  oossnnoovvnnoogg  kkaappiittaallaa  ddrruuššttvvaa,,  

--  iizznnooss  nnoovvččaanniihh  ii  nneennoovvččaanniihh  uullooggaa  kkoojjii  ssuu  uuppllaaććeennii  ooddnnoossnnoo  uunneettii  uu  ddrruuššttvvoo,,  

--  vvrrssttee  ii  kkllaassee  eemmiittoovvaanniihh  aakkcciijjaa,,  

--  uupprraavvlljjaannjjee  ddrruuššttvvoomm,,  

--  pprreessttaannaakk  ddrruuššttvvaa,,  

  

 

poslovno ime i sedište društva 

Član 3.  

 

PPoosslloovvnnoo  iimmee  pprriivvrreeddnnoogg  ddrruuššttvvaa  ggllaassii::    

  

AAkkcciioonnaarrsskkoo  ddrruuššttvvaa  zzaa  pprrooiizzvvooddnnjjuu  ii  pprroommeett  mmiinneerraallnnee  vvooddee  ii  bbeezzaallkkoohhoollnniihh  ppiiććaa  „„PPAALLAANNAAČČKKII  KKIISSEELLJJAAKK““,,  

SSmmeeddeerreevvsskkaa  PPaallaannkkaa,,  

  

SSkkrraaććeennoo  ppoosslloovvnnoo  iimmee  pprriivvrreeddnnoogg  ddrruuššttvvaa  ggllaassii::    

  

““PPAALLAANNAAČČKKII  KKIISSEELLJJAAKK””  AADD  SSmmeeddeerreevvsskkaa  PPaallaannkkaa..  

 

Član 4. 

 

SSeeddiiššttee  pprriivvrreeddnnoogg  ddrruuššttvvaa  nnaallaazzii  ssee  nnaa  aaddrreessii::  SSmmeeddeerreevvsskkaa  PPaallaannkkaa,,  uulliiccaa  JJoozzeeffaa  ŠŠuullccaa  bbrroojj  22;;    

 
pretežna delatnost društva 

Član 5. 

 

PPrreetteežžnnaa  ddeellaattnnoosstt  pprriivvrreeddnnoogg  ddrruuššttvvaa  jjeessttee::  1111..0077  ––  PPrrooiizzvvooddnnjjaa  oossvveežžaavvaajjuuććiihh  ppiiććaa,,  mmiinneerraallnnee  vvooddee  ii    

oossttaalliihh  ffllaaššiirraanniihh  vvooddaa..    

  

PPoorreedd  pprreetteežžnnee  ddeellaattnnoossttii,,  ddrruuššttvvoo  oobbaavvlljjaa  ii  sslleeddeeććee  ddeellaattnnoossttii::  

1111..0077  ––  PPrrooiizzvvooddnnjjaa  oossvveežžaavvaajjuuććiihh  ppiiććaa,,  mmiinneerraallnnee  vvooddee  ii  oossttaallee  ffllaaššiirraannee  vvooddee;;  
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1100..3322  ––  PPrrooiizzvvooddnnjjaa  ssookkoovvaa  oodd  vvooććaa  ii  ppoovvrrććaa;;  

1100..3399  ––  OOssttaallaa  pprreerraaddaa  ii  kkoonnzzeerrvviissaannjjee  vvooććaa  ii  ppoovvrrććaa;;  

2200..4411  ––  PPrrooiizzvvooddnnjjaa  ddeetteerrddžžeennaattaa,,  ssaappuunnaa,,  ssrreeddssttaavvaa  zzaa  ččiiššććeennjjee  ii  ppoolliirraannjjee;;  

2200..5533  ––  pprrooiizzvvooddnnjjaa  eetteerriiččnniihh  uulljjaa;;  

2222..2222  ––  pprrooiizzvvooddnnjjaa  aammbbaallaažžee  oodd  ppllaassttiikkee;;  

4455..2200  ––  OOddrržžaavvaannjjee  ii  ppoopprraavvkkaa  mmoottoorrnniihh  vvoozziillaa;;  

4466..1111  ––  PPoossrreeddoovvaannjjee  uu  pprrooddaajjii  ppoolljjoopprriivvrreeddnniihh  ssiirroovviinnaa,,  žžiivvoottiinnjjaa,,  tteekkssttiillnniihh  ssiirroovviinnaa  ii  ppoolluupprrooiizzvvooddaa;;  

4466..1122  ––  PPoossrreeddoovvaannjjee  uu  pprrooddaajjii  ggoorriivvaa,,  rruuddaa,,  mmeettaallaa  ii  iinndduussttrriijjsskkiihh  hheemmiikkaalliijjaa;;  

4466..1133  ––  PPoossrreeddoovvaannjjee  uu  pprrooddaajjii  ddrrvvnnee  ggrraađđee  ii  ggrraađđeevviinnsskkoogg  mmaatteerriijjaallaa;;  

4466..1144  ––  PPoossrreeddoovvaannjjee  uu  pprrooddaajjii  mmaaššiinnaa,,  iinndduussttrriijjsskkee  oopprreemmee,,  bbrrooddoovvaa  ii  aavviioonnaa;;  

4466..1177  ––  PPoossrreeddoovvaannjjee  uu  pprrooddaajjii  hhrraannee,,  ppiiććaa  ii  dduuvvaannaa;;  

4466..1188  ––  SSppeecciijjaalliizzoovvaannoo  ppoossrreeddoovvaannjjee  uu  pprrooddaajjii  ppoosseebbnniihh  pprrooiizzvvooddaa;;  

4466..1199  ––  PPoossrreeddoovvaannjjee  uu  ttrrggoovviinnii  rraazznnoovvrrssnniihh  pprrooiizzvvooddaa;;  

4466..3311  ––  TTrrggoovviinnaa  nnaa  vveelliikkoo  vvooććeemm  ii  ppoovvrrććeemm;;  

4466..3366  ––  TTrrggoovviinnaa  nnaa  vveelliikkoo  ššeeććeerroomm,,  ččookkoollaaddoomm  ii  ssllaattkkiiššiimmaa;;  

4466..7755  ––  TTrrggoovviinnaa  nnaa  vveelliikkoo  hheemmiijjsskkiimm  pprrooiizzvvooddiimmaa;;  

4466..9900  ––  NNeessppeecciijjaalliizzoovvaannaa  ttrrggoovviinnaa  nnaa  vveelliikkoo;;  

4477..1111  ––  TTrrggoovviinnaa  nnaa  mmaalloo  uu  nneessppeecciijjaalliizzoovvaanniimm  pprrooddaavvnniiccaammaa,,  pprreetteežžnnoo  hhrraannoomm,,  ppiiććiimmaa  ii  dduuvvaannoomm;;  

4477..1199  ––  OOssttaallaa  ttrrggoovviinnaa  nnaa  mmaalloo  uu  nneessppeecciijjaalliizzoovvaanniimm  pprrooddaavvnniiccaammaa;;  

4477..2255  ––  TTrrggoovviinnaa  nnaa  mmaalloo  ppiiććiimmaa  uu  ssppeecciijjaalliizzoovvaanniimm  pprrooddaavvnniiccaammaa;;  

5566..1100  ––  DDeellaattnnoosstt  rreessttoorraannaa  ii  ppookkrreettnniihh  uuggoossttiitteelljjsskkiihh  oobbjjeekkaattaa;;  

5566..2299  ––  OOssttaallee  uusslluuggee  pprriipprreemmaannjjaa  ii  ppoosslluužžiivvaannjjaa  hhrraannee;;  

5522..2299  ––  oossttaallee  pprraatteeććee  ddeellaattnnoossttii  uu  ssaaoobbrraaććaajjuu;;  

6688..1100  ––  KKuuppoovviinnaa  ii  pprrooddaajjaa  vvllaassttiittiihh  nneekkrreettnniinnaa;;  

7733..2200  ––  IIssttrraažžiivvaannjjee  ttrržžiiššttaa  ii  iissppiittiivvaannjjee  jjaavvnnoogg  mmnnjjeennjjaa;;  

  

  

DDrruuššttvvoo  iimmaa  pprraavvoo  ddaa  uu  ookkvviirruu  uuppiissaanniihh  ddeellaattnnoossttii  oobbaavvlljjaa  ppoosslloovvee  ssppoolljjnnoottrrggoovviinnsskkoogg  pprroommeettaa,,  kkaaoo  ii  ddaa  

pprruužžaa  uusslluuggee  uu  ssppoolljjnnoottrrggoovviinnsskkoomm  pprroommeettuu  uu  ookkvviirruu  uuppiissaanniihh  ddeellaattnnoossttii..  

  

PPrriivvrreeddnnoo  ddrruuššttvvoo  ppoorreedd  nnaavveeddeenniihh  mmoožžee  oobbaavvlljjaattii  ii  ssvvee  ddrruuggee  ddeellaattnnoossttii  pprreeddvviiđđeennee  ZZaakkoonnoomm  oo  

kkllaassiiffiikkaacciijjii  ddeellaattnnoossttii  ii  UUrreeddbboomm  oo  kkllaassiiffiikkaacciijjii  ddeellaattnnoossttii  uukkoolliikkoo  zzaa  ttoo  iissppuunnjjaavvaa  uusslloovvee  pprreeddvviiđđeennee  

zzaakkoonnoomm..    

 
ukupan iznos osnovnog kapitala društva 

Član  6.  

 

UUkkuuppaann  oossnnoovvnnii  kkaappiittaall  pprriivvrreeddnnoogg  ddrruuššttvvaa  nnaa  ddaann  0044..  ddeecceemmbbaarr  22000033..  ggooddiinnee  iizznnoossii  223355..110011..000000,,0000  

ddiinnaarraa..    
  

 

Član  7.  

 

UUkkuuppaann  uuppiissaannii  ii  uuppllaaććeennii  nnoovvččaannii  ddeeoo  oossnnoovvnnoogg  kkaappiittaallaa  iizznnoossii  223355..110011..000000,,0000  ddiinnaarraa  ii  iissttii  jjee  uu  

ppoottppuunnoossttii  uuppllaaććeenn  0044..  ddeecceemmbbaarr  22000033..  ggooddiinnee..      
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akcije 

Član 8.  

  

OOssnnoovvnnii  kkaappiittaall  pprriivvrreeddnnoogg  ddrruuššttvvaa  ppooddeelljjeenn  jjee  nnaa  7788..336677  aakkcciijjaa,,  uukkuuppnnee  nnoommiinnaallnnee  vvrreeddnnoossttii  

223355..110011..000000,,0000  ddiinnaarraa..  

NNoommiinnaallnnaa  vvrreeddnnoosstt  ssvvaakkee  ppoojjeeddiinnaaččnnee  aakkcciijjee  iizznnoossii  33..000000,,0000  ddiinnaarraa..  

AAkkcciijjee  ssuu  oobbiiččnnee  ii  ggllaassee  nnaa  iimmee..  

SSvvaakkaa  oobbiiččnnaa  aakkcciijjaa  ddaajjee  pprraavvoo  nnaa  jjeeddaann  ggllaass  uu  sskkuuppššttiinnii  aakkcciioonnaarraa..  

OObbiiččnnee  aakkcciijjee  ssuu  nneeddeelljjiivvee  ii  nnee  mmoogguu  ssee  pprreettvvoorriittii  uu  pprreeffeerreenncciijjaallnnee  aakkcciijjee  iillii  ddrruuggee  ffiinnaannssiijjsskkee  iinnssttrruummeennttee..  

PPrreennooss  aakkcciijjaa  ii  pprraavvaa  nnee  mmoožžee  ssee  ooggrraanniiččiittii  ii  vvrrššii  ssee  uu  sskkllaadduu  ssaa  ZZaakkoonnoomm  kkoojjiimm  ssee  uurreeđđuujjee  ttrržžiiššttee  kkaappiittaallaa..  

SSvvaakkaa  aakkcciijjaa  ddaajjee  pprraavvoo  nnaa  jjeeddaann  ggllaass..  

  

OObbiiččnnee  aakkcciijjee  iimmaaooccuu  ddaajjuu::  

--pprraavvoo  uuččeeššććaa  ii  ggllaassaannjjaa  nnaa  sskkuuppššttiinnii;;  

--pprraavvoo  nnaa  iissppllaattuu  ddiivviiddeennddee  uu  sskkllaadduu  ssaa  ooddlluukkoomm  nnaaddlleežžnnoogg  oorrggaannaa;;  

--pprraavvoo  uuččeeššććaa  uu  rraassppooddeellii  lliikkvviiddaacciioonnoogg  oossttaattkkaa  iillii  sstteeččaajjnnee  mmaassee  uu  sskkllaadduu  ssaa  zzaakkoonnoomm  kkoojjiimm  ssee  uurreeđđuujjee  

sstteeččaajj;;  

--  pprraavvoo  pprreeččeegg  ssttiiccaannjjaa  oobbiiččnniihh  aakkcciijjaa  ii  ddrruuggiihh  ffiinnaannssiijjsskkiihh  iinnssttrruummeennaattaa  zzaammeennjjiivviihh  zzaa  oobbiiččnnee  aakkcciijjee  iizz  

nnoovviihh  eemmiissiijjaa;;  

--  ddrruuggaa  pprraavvaa  uu  sskkllaadduu  ssaa  zzaakkoonnoomm  ii  ssttaattuuttoomm  ddrruuššttvvaa;;    

  

SSvvee  aakkcciijjee  ddrruuššttvvaa  uu  ppoottppuunnoossttii  ssuu  uuppllaaććeennee  ii  rreeggiissttrroovvaannee  uu  CCeennttrraallnnoomm  rreeggiissttrruu  hhaarrttiijjaa  oodd  vvrreeddnnoossttii  ssaa  

CCFFII  kkooddoomm  EESSVVUUFFRR,,  ii  IISSIINN  bbrroojj  RRSSPPKKIISSEE8866556644..  

  

JJeeddiinnssttvveennaa  eevviiddeenncciijjaa  aakkcciioonnaarraa  pprriivvrreeddnnoogg  ddrruuššttvvaa  nnaa  ddaann  uussvvaajjaannjjaa  pprreeddllooggaa  oovvee  OOddlluukkee  ččiinnii  ssaassttaavvnnii  

ddeeoo  oovvee  OOddlluukkee..    

  

  
upravljanje društvom 

Član 9.  

 

UUpprraavvlljjaannjjee  pprriivvrreeddnniimm  ddrruuššttvvoomm  aakkcciioonnaarrii  vvrrššee  pprreekkoo  oorrggaannaa  ddrruuššttvvaa  uu  sskkllaadduu  ssaa  ZZaakkoonnoomm  ii  SSttaattuuttoomm  

ddrruuššttvvaa..    

SSaattuutt  ddrruuššttvvaa  ddoonnoossii  ii  mmeennjjaa  sskkuuppššttiinnaa  aakkcciioonnaarraa  kkvvaalliiffiikkoovvaannoomm  vveeććiinnoomm  oodd  9900%%  oodd  uukkuuppnnoogg  bbrroojjaa  

aakkcciijjaa..  

 

 
prestanak društva 

Član 10.  

 

DDrruuššttvvoo  pprreessttaajjee  ddaa  ppoossttoojjii  bbrriissaannjjeemm  iizz  rreeggiissttrraa  pprriivvrreeddnniihh  ssuubbjjeekkaattaa  ppoo  oossnnoovvuu::  

  

11))  sspprroovveeddeennoogg  ppoossttuuppkkaa  lliikkvviiddaacciijjee  iillii  pprriinnuuddnnee  lliikkvviiddaacciijjee  uu  sskkllaadduu  ssaa  oovviimm  zzaakkoonnoomm;;  

22))  sspprroovveeddeennoogg  ppoossttuuppkkaa  sstteeččaajjaa  uu  sskkllaadduu  ssaa  zzaakkoonnoomm  kkoojjiimm  ssee  uurreeđđuujjee  sstteeččaajj;;  

33))  ssttaattuussnnee  pprroommeennee  kkoojjaa  iimmaa  zzaa  ppoosslleeddiiccuu  pprreessttaannaakk  ddrruuššttvvaa;;  
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završne odredbe 

Član 11. 

 

ZZaa  ssvvee  ššttoo  nniijjee  pprreeddvviiđđeennoo  oovviimm  aakkttoomm,,  pprriimmeennjjiivvaaććee  ssee  ooddggoovvaarraajjuuććee  ooddrreeddbbee  ZZaakkoonnaa  oo  pprriivvrreeddnniimm  

ddrruuššttvviimmaa  ii  ZZaakkoonnaa  oo  ttrržžiiššttuu  kkaappiittaallaa..  

SSuuppaannjjeemm  nnaa  ssnnaagguu  oovvoogg  oossnniivvaaččkkoogg  aakkttaa,,  pprreessttaajjuu  ddaa  vvaažžii  oossnniivvaaččkkii  aakktt  oodd  2299..  ddeecceemmbbrraa  22001100..  ggooddiinnee  

kkaaoo  ii  ssvvee  nnaakknnaaddnnee  iizzmmeennee..      

  

OOvvaajj  aakktt  oo  oossnniivvaannjjuu  ssttuuppaa  nnaa  ssnnaagguu  ddaannoomm  ddoonnooššeennjjaa..      

 

    

                                                      PPRREEDDSSEEDDNNIIKK  SSKKUUPPŠŠTTIINNEE  „„PPAALLAANNAAČČKKII  KKIISSEELLJJAAKK““  AADD    

                                                                                                                              SSmmeeddeerreevvsskkaa  PPaallaannkkaa  

  

  

            

  ____________________________________________________________________________  

           

 


