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На основу члана 12. став 3, 265. и 592. став 1.  Закона о привредним друштвима („Сл. 
гласник РС“ бр. 36/2011 од 27.05.2011. године), Скупштина акционара Акционарског друштва  
„Победа-Зара“ а.д. Петроварадин, ради усклађивања са одредбама Закона о привредним 
друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 36/2011 од 27.05.2011. године) дана 06.02.2012. године 
доноси следећи : 
   

ОСНИВАЧКИ АКТ 
 АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА 

 „ПОБЕДА-ЗАРА“ А.Д. ПЕТРОВАРАДИН 
КОЈИ ПРЕДСТАВЉА ОСНИВАЧКИ АКТ ДРУШТВА 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
            Доношењем овог Оснивачког акта Акционарско друштво „Победа-Зара“ а.д. 
Петроварадин уписано у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре 
Републикe Србије под бројем БД 56296 дана 05.05.2006. године, матични број 08566356  (у 
даљем тексту: Друштво), усклађује се са одредбама Закона о привредним друштвима 
(„Сл.гласник РС“ бр. 36/2011од 27.05.2011. године). 
 

Члан 2. 
 

 Акционари Друштва су лица која су уписана у Централни регистар хартија од 
вредности Републике Србије, према јединственој листи акционара са стањем на дан 
11.01.2012. године. 
 
II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА 
 

Члан 3.  
Пословно име Друштва гласи: 
„Победа-Зара“ акционарско друштво за професионалну рехабилитацију и 

запошљавање особа са инвалидитетом Петроварадин, Раде Кончара 1 
(у даљем тексту: Друштво) 

 
Скраћено пословно име Друштва гласи: 

„Победа-Зара“ а.д. Петроварадин 
 

Члан 4.  
 

  Седиште Друштва је на следећој адреси: 
Петроварадин, Раде Кончара 1 

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

Статутом Друштва. 
 
III ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА 
 

Члан 5. 
 

 Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је: 
 
            8899 Остала непоменута социјална заштита без смештаја 
 
 Друштво ће обављати и следеће делатности:  

1) 0161 – Услужне делатности у гајењу усева и засада 
2) 1330 – Дорада тканина 
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3) 14 – Производња одевних предмета 
4) 1412 – Производња радне одеће 
5) 1413 – Производња остале одеће 
6) 25 – Производња стандардних металних производа осим машина 
7) 2512 – Производња металних врата и прозора 
8) 2571 – Производња сечива 
9) 2593 – Производња жичаних производа, ланаца и опруга 
10) 2660 – Производња електро-медицинске опреме 
11) 2822 – Производња опреме за подизање и преношење 
12) 2823 – Производња канцеларијских машина и опреме 
13) 3312 – Поправка машина и апарата 
14) 3320 – Монтажа индустријских машина и опреме 
15) 38 – Скупљање, третман и одлагање отпада 
16) 46 – Трговина на велико, осим трговине моторним возилима 
17) 4674 – Трговина на велико металном робом 
18) 4677 – Трговина на велико отпацима и остацима 
19) 4690 – Неспецијализована трговина на велико 
20) 47 – Трговина на мало, осим трговине моторним возилима 
21) 4752 – Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом 
22) 4781 – Трговина на мало храном и пићима на пијацама 
23) 8130 – Услуге уређења и одржавања околине 
24) 96 – Остале личне услужне делатности 
25) 9601 – Прање и хемијско чишћење текстилних предмета 

  
Друштво може обављати и све друге делатности које нису законом забрањене. 
 
О промени делатности доноси се одлука у складу са Статутом Друштва. 

 
IV ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА 

Члан 6. 
 

 Друштво заступа директор у складу са статутом Друштва.  
 
  
V ПОЛОЖАЈ ДРУШТВА 

Члан 7. 
 

 Друштво се организује и послује као акционарско друштвo. 
 
 
VI ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ 

Члан 8. 
 

Укупан основни капитал Друштва износи 2.433.498,00 динара на дан 15.12.1999. 
године. 
  

Уписан и уплаћен новчани износ основног капитала Друштва износи 2.433.498,00 
динара (двамилионачетристотридесеттрихиљадечетристодеведесетосамдинара) на дан 
15.12.1999. године. 
           

Укупан основни капитал Друштва подељен је у 13.543  обичних акција номиналне 
вредности 100,00 динара, ознака акција ISIN ESVUFR-RSPBZRE86320. 

   Члан 9. 

  Акције Друштва су уплаћене у целости.  
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   Члан 10. 

Сви акционари су, према броју и номиналној вредности својих акција равноправни у   
остваривању својих права у складу са Законом.  

Члан 11. 

    Акционари Друштва могу остварити право пречег уписа акција приликом издавања 
нових акција Друштва, осим ако одлуком надлежног органа, у складу са статутом то право не 
буде ограничено или искључено. 

Члан 12. 

  Основни капитал може се повећати или смањити на основу одлуке надлежног органа 
Друштва, у складу са статутом Друштва. 

Члан 13. 

  Друштво може имати и одобрене акције, у складу са статутом Друштва. 

VII УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ 

Члан 14. 

  Статутом Друштва уређује се управљање Друштвом. 

  Статутом Друштва може се променити постојећи начин управљања. 

  Кодексом корпоративног управљања ближе се уређују поједина питања од значаја за 
остваривање управљања Друштвом. 

VIII УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА 

Члан 15. 

  Организација пословања Друштва уређује се и успоставља одлуком надлежног 
органа Друштва, у складу са статутом Друштва. 

IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 16. 

  Ступањем на снагу овог Уговора престају да важе сви ранији акти о оснивању као и 
све измене и допуне тих аката. 

Члан 17. 

  Све одлуке, правни послови и радње предузети до дана ступања на снагу овог 
уговора, остају пуноважни, односно примењују се како гласе, у складу са новим статутом 
Друштва. 

Члан 18. 

  Органи Друштва предвиђени новим статутом Друштва биће изабрани без одлагања, у 
складу са статутом. 
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Члан 19. 

  Овај уговор представља трајан акт Друштва, који се неће мењати, односно неће 
престати да важи, осим у случајевима предвиђеним Законом. 

Члан 20. 

  Овај Уговор ступа на снагу даном доношења одлуке скупштине о његовом усвајању. 

 

У Петроварадину, 06.02.2012. године. 

                                                   С к у п ш т и н а    Д р у ш т в а   

                                                                               Председник Скупштине 
 

                                                                                  _____________________________________ 


