
На основу члана 592. став 1. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС број 
36/2011 и 99/2011) на предлог Управног одбора ПКБ Корпорације а.д. Београд – у 
реструктурирању, са __________ седнице одржане дана _________ 2012. године, 
Скупштина отвореног акционарског друштва Пољопривредна корпорација “Београд” а.д. 
- у реструктурирању на _____ редовној седници одржаној _________ 2012. године, 
донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМA ОСНИВАЧКОГ АКТА 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ КОРПОРАЦИЈЕ БЕОГРАД А.Д. 
РАДИ УСКЛАЂИВАЊА СА ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА 

 
 

I   ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1.  
Овом Одлуком врши се усклађивање са Законом о привредним друштвима одредаба 
оснивачког акта Пољопривредне корпорације “Београд” а.д. – Београд, Падинска Скела 
(у даљем тексту: Друштво), и то: 

1. Уговора о изменама и допунама Оснивачког акта отвореног акционарског 
друштва Пољопривредна корпорација “Београд” а.д. – Београд, Падинска Скела 
закљученог дана 09.02.2010. године, као и  

2. Уговора којим се мења Уговор о изменама и допунама Оснивачког акта отвореног 
акционарског друштва Пољопривредна корпорација “Београд” а.д. – Београд, 
Падинска Скела закљученог дана 28.04.2011. године.  

 
Овом Одлуком замењују се у целини тј. престају да важе све одредбе оснивачког акта 
из става 1. тачке 1. и 2. Овог члана, и уређују се: пословно име и седиште, претежна 
делатност, износ основног капитала, подаци о акцијама, као и друга питања која се, у 
складу са Законом, уређују оснивачким актом. 
 

Члан 2. 
Друштво је пословни систем повезаних друштава, који чине Друштво као контролно – 
матично друштво, и више подређених зависних друштава, која су као таква уписана у 
регистар привредних друштава и који послује у складу са прописима којима се уређује 
правни положај привредних друштава. 
 

Члан 3. 
Друштво је преко својих правних претходника основано: 

 Решењем Министарства пољопривреде о привременој организацији и пословању 
земаљског Пољопривредног добра “Панчевачки рит” бр. 27.347/В од 28.12.1945. 
године. 

 Решењем Народног одбора града Београда број 10443 од 29.12.1952. године, 
основан је Пољопривредни комбинат “Београд” и уписан у регистар привредних 
организација код Окружног привредног суда у Београду под бројем Фи-110 од 
08.01.1955. године и Фи-77 од 17.01.1958. године. 

 Решењем Окружног привредног суда у Београду, Фи-4355/76 од 17.11.1976. 
године, организована је Сложена организација удруженог рада Пољопривредни 



комбинат “Београд”, Београд, Падинска Скела. 

 СОУР из претходне алинеје се решењем Окружног привредног суда у Београду, 
Фи-7733/89 од 16.03.1990. године, ускладила са ЗОП-ом као Сложено предузеће 
Пољопривредни комбинат “Београд” Београд, Падинска Скела. 

 СП из претходне алинеје се Решењем Трговинског суда у Београду, Фи-5762/91 
од 18.06.1991. године, организовала као Пољопривредни комбинат “Београд” 
Холдинг корпорација д.д. у мешовитој својини са п.о. Београд, Падинска Скела, 
Индустријско насеље б.б. 

 Решењем Трговинског суда у Београду, Фи-1217/94 од 23.02.1994. године, 
променило је назив у Пољопривредна корпорација “Београд” – “ПКБ 
Корпорација”, Београд, Падинска Скела, која је Решењем Трговинског суда у 
Београду ВИ-Фи-8682/95 од 15.05.1995. године, променила назив у 
Пољопривредна корпорација “Београд” а.д. – Београд, Падинска Скела. 

 Решењем Трговинског суда у Београду В-Фи-6846/98 од 23.05.2000. године, 
предузеће се ускладило са ЗОП-ом и послује као: Пољопривредна корпорација 
“Београд” а.д. – Падинска Скела, Индустријско насеље б.б. 

 На основу Закључка Владе РС 05.бр.42-16670/2002 од 05.12.2002. године и 
Решења Трговинског суда у Београду ИX Фи-15635/02 од 30.12.2002. године, 
утврђен је и регистрован удео државног капитала од 25,50% у капиталу ПКБ 
Корпорације а.д. 

 Решењем Агенције за привредне регистре БД.19566/2005 од 26.08.2005. године 
регистровано је превођење у Регистар привредних субјеката и извршена 
регистрација Пољопривредне корпорације “Београд” а.д. – Београд, Падинска 
Скела, Индустријско насеље б.б. 

 На основу Закључка Владе РС 05.број: 023-2059/2005 од 07.04.2005. године и 
Решења Агенције за привредне регистре БД.99725/2005 од 12.12.2005. године, 
утврђен је и регистрован удео државног капитала од 34,70% у укупном капиталу 
ПКБ Корпорације а.д. – Београд. 

 На основу Закључка Владе РС 05.број: 46-3585/2009-1 од 18.06.2009. године, 
којим је утврђен удео државне својине од 99,755% у средствима која користи ПКБ 
Корпорација а.д. – Београд, Републичка дирекција за имовину РС и 
Пољопривредна Корпорација “Београд” а.д. – Београд, закључили су Споразум о 
уделу државне својине у средствима која користи ПКБ Корпорација а.д. – 
Београд, 01.07.2009. године, којим је Република Србија преузела оснивачка, 
односно управљачка права, сразмерно уделу државног капитала. 

 Закључком Скупштине града Београда број 463-769/10-С од 11.11.2010. године, 
којим је прихваћен текст Уговора о преносу оснивачких права у друштву 
Пољопривредна корпорација “Београд” а.д. са Републике Србије на град Београд, 
на основу којег је дана 18.11.2010. године закључен Уговор о поклону акција Г бр. 
463-3608/10, којим Република Србија без накнаде поклања граду Београду укупно 
6.334,663 акција, матични број 07020171, ISIN RSPKBKE 92515, CIF ESVUFR 
Акционарског друштва ПКБ Корпорација а.д. - Београд. Наведеним је град 
Београд, као власник 99,71237% капитала привредног друштва 
ПОЉОПРИВРЕДНА КОРПОРАЦИЈА “БЕОГРАД” а.д. преузео оснивачка, односно 
управљачка права, сразмерно уделу државног капитала. 

 
 
II   ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 



 
Члан 4. 

Друштво је организовано као јавно акционарско друштво. 
 

Члан 5. 
Друштво послује под пословним именом и скраћеним пословним именом. 
 
Пословно име је: Пољопривредна корпорација Београд а.д.  
 
Скраћено пословно име је: ПКБ Корпорација а.д.  
 
Одлуку о промени пословног имена и скраћеног пословног имена Друштва доноси 
Скупштина. 
 

Члан 6. 
Седиште друштва је у Београду, Падинска Скела, Индустријско насеље б.б. 
 
Одлуку о промени седишта Друштва доноси Одбор директора. 
 
 
III   ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА 
 

Члан 7. 
Претежна делатност којом се Друштво бави је: 

 
01.41  Узгој музних крава   
           

Наведена претежна делатност Друштва обухвата:  
 

 узгој и размножавање музних крава, 

 производњу сировог крављег и бивољег млека. 
 

Поред претежне делатности из става 1. овог члана, Друштво обавља све друге 
делатности које нису забрањене Законом, независно од тога да ли су одређене овом 
Одлуком или Статутом. 
 
О промени претежне делатности одлуку доноси Скупштина, у складу са Статутом 
Друштва. 
 
 
IV  ОСНОВНИ КАПИТАЛ, АКЦИЈЕ И ПРАВО ИЗ АКЦИЈА 
 

Члан 8. 
Укупна вредност основног (регистрованог) капитала Друштва на дан 31.12.2011. године 
износи 10.247.998.080,00 динара који је у потпуности уписан и уплаћен. 

 
Основни капитал Друштва може се повећати и смањити одлуком Скупштине Друштва у 
случајевима и на начин прописан Законом и Статутом. 



 
Друштво је издало укупно 6.363.448 акција, номиналне вредности по 1.356,00 динара.  
 
Акције Друштва су обичне, гласе на име и преносиве су без ограничења у складу са 
Законом. 
 
Акције Друштва су у потпуности уплаћене и имају следеће битне елементе: 

• Издавалац: Пољопривредна корпорација Београд а.д., матични број: 
07042230; 

• ИСИН број: RSPKBKE92515;  
• ЦФИ код: ESVUFR;  
• уписане у Централни регистар: дана 13.02.2009. године под бројем 20 бр. 533-

09. 
 
 
V   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 9. 
Друштво поред ове Одлуке има и Статут којим се уређују сва остала питања која се 
тичу организације и управљања Друштвом и сва друга питања у складу са Законом и 
овом Одлуком. 
 

Члан 10. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења на седници Скупштине Друштва. 
 
 
 
 
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 
 

 
 
 
 

 


