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

(Службени гласник РС бр. 36/2011, 99/2011) Скупштина акционара Društva za unutrašnju 

i spoljnu trgovinu,istradzivačko razvojne usluge i projektovanje “NAPRO”  a.d Beograd” на 

седници одржаној 09.06.2012.године, и ванредној седници одржаној 12.07.2012.године  

усвојила је следећи: 

 

 

 

Уговор о организовању АД ради усклађивања са Законом о 

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

 

Члан 1. 

 

Овим уговором се уређује: 

 

 пословно име и седиште друштва, 

 претежна делатност друштва, 

 износ основног капитала друштва, 

 укупан износ новчаних и неновчаних улога који су уплаћени, односно унети   у 

друштво 

 врсте и класе емитованих акција.  

 

 

ПОСЛОВНО ИМЕ 

 

Члан 2.  

  

Пословно име друштва гласи: 

 

Društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu,istradzivačko razvojne usluge i projektovanje 

“NAPRO”  a.d Beograd 

 

 Скраћено пословно име друштва гласи: 

 

“NAPRO” a.d. Beograd 

 

 

СЕДИШТЕ 

 

Члан 3.  

  

  

Седиште Друштва је на следећој адреси: 

 

БЕОГРАД, Цара Душана бр.7  
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ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ 

 

Члан 4. 

 

 Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је: 

 

47.61 Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама  

  

 Поред претежне делатности друштво ће обављати и следеће делатности: 

 

46.12 – Посредовање у продаји горива, руда, метала и индустријских хемикалија 

46.13 – Посредовање у продаји дрвене грађе и грађевинског материјала 

46.14 – Посредовање у продаји машина, индустријске опреме, бродова и авиона 

46.15 – Посредовање у продаји намештаја, предмета за домаћинство и металне и 

гвожђарске робе 

46.16 – Посредовање у продаји текстила, одеће, обуће и предмета од коже 

46.17 – Посредовање у продаји хране, пића и дувана 

46.18 – Специјализовано посредовање у продаји посебних производа 

46.19 – Посредовање у продаји разноврсних производа 

47.11 – Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно хране, 

пића и дувана 

47.19 – Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама 

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

специјализованим продавницама 

47.25 – Трговина на мало пићима у специјализованим продавницама 

47.26 – Трговина на мало производима од дувана у специјализованим 

продавницама 

47.29 – Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама 

47.52 – Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим 

продавницама 

47.62 – Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у 

специјализованим продавницама 

47.78 – Остала трговина на мало новим производима у специјализованим 

продавницама 

46.35 – Трговинна  велико дуванским производима 

46.34 – Трговина  на велико пићима 

46.41 – Трговина  на велико текстилом 

46.42 - Трговина на велико одећом и обућом 

46.43 – Трговина  на велико електричним апаратима за домаћинство 

46.44 – Трговина на велико порцуланом стакленом робом и средствима за 

чишћење  

46.49 – Тргoвина на велико осталим производима за домаћинство 

46.74 – Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, 

опремом и прибором за грејање 

56.10 – Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката    

56.30 – Услуге припремања и послуживања пића 

32.99 – Производња осталих предмета 
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ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА 

 

Члан 5. 

 

Основни капитал друштва је 12.172.000.динара 

 

Укупан уписани новчани улог Друштва износи: 

12.172.000.динара (словима :дванаестмилионастоседамдесетдве хиљаде: ) 

 

 

Укупан уплаћени новчани улог Друштва износи: 

12.172.000.динара (словима : дванаестмилионастоседамдесетдве хиљаде: ) 

 

   

Друштво је укупно издало 12172  обичних ација  номиналне вредности 1.000 

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

су уплаћене и регистроване у Централном регистру дана ______________, ISIN 

RSNPROE32562  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 

 

___________________________________________ 

 

 

 

 


