
ПРЕДЛОГ 
На основу члана 12. став 3, 264. и 592. Закона о привредним друштвима                   
(„Сл. гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011 - у даљем тексту: Закон),                   
скупштина акционара КЛУЗ-ПАДОБРАНИ А.Д. БЕОГРАД, на предлог Управног 
одбора, на седници одржаној ______2012. године, усвојила је 

 
 

ОСНИВАЧКИ АКТ О ОРГАНИЗОВАЊУ  
КЛУЗ-ПАДОБРАНИ А.Д. БЕОГРАД  

РАДИ УСКЛАЂИВАЊА СА ЗАКОНОМ 
 
 
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Клуз-Падобрани а.д. Београд уписано у Регистар привредних субјеката као             
отворено акционарско друштво, матични број: 17195565 и ПИБ 100005422,                  
усаглашава свој Оснивачки акт ради усклађивања са Законом и наставља са    
радом на неодређено време као јавно акционарско друштво (у даљем тексту: 
Друштво). 
Акционари Друштва су лица која су уписана у Централни регистар, депо и 
клиринг хартија од вредности Републике Србије. 
 
 
II. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА 
 

Члан 2. 
 

Друштво послује под следећим пословним именом:ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ 
ПАДОБРАНА И КОНФЕКЦИЈЕ КЛУЗ-ПАДОБРАНИ А.Д. БЕОГРАД. 
Скраћено пословно име Друштва је: КЛУЗ-ПАДОБРАНИ А.Д. БЕОГРАД.  
 

Члан 3. 
 

Седиште Друштва је у Београду ул. Мите Ружића бр.8. 
 

Члан 4. 
 

О промени пословног имена и седишта Друштва доноси се одлука у складу са 
статутом Друштва. 
 
 
III. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА 
 

Члан 5. 
 

Претежна делатност Друштва је: 1392 Производња готових текстилних 
производа, осим одеће. 
Друштво може обављати и све друге делатности прописане законом, укључујући 
и спољнотрговинску делатност, уколико за то испуњава услове предвиђене 



законом.  
Друштво поред претежне може обављати и следеће делатности. 
 
14.11 производња кожне одеће 
14.12 Производнја радне одеће 
14.13 Производња остале одеће 
14.19 Производња осталих одевних предмета и прибора 
14.20 Производња предмета од крзна 
15.12 Производња путних и ручних торби исл. царачких производа и каишева 
 

Поред претежне и осталих наведених делатности Друштво може да обавља и 
друге делатности у складу са статутом Друштва и Законом. 
O промени делатности доноси се одлука у складу са статутом Друштва. 
 
 
IV. ПОЛОЖАЈ ДРУШТВА 
 

Члан 6. 
 

Друштво се организује и послује као јавно акционарско друштво. 
Друштво може да настави пословање као акционарско друштво које није јавно, у 
складу са Законом. 
 
 
V. ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ 
 

Члан 7. 
 

Основни капитал Друштва утврђен је у износу од 10.131.000,00 динара и                  
подељен на 50.655 обичних акција са правом гласа, појединачне номиналне 
вредности од 200,00 динара, које носе ознаку CFI kod: ESVUFR,                                
ISIN broj: RSKLUZE57721. 
Акције Друштва су у целини уплаћене. 
 

Члан 8. 
 

Друштво може да има и одобрене акције, у складу са статутом Друштва. 
 
Поред акција Друштво може да издаје и друге хартије од вредности, у складу са 
Законом. 
 

Члан 9. 
 

Сви акционари Друштва су, према броју и номиналној вредности акција,                    
равноправни. 
Надлежни орган Друштва стара се о доследној примени принципа                            
равноправности, остваривању и заштити права акционара. 

 
Члан 10. 

 
Акционари Друштва могу остваривати право пречег уписа при издавању нових 



акција Друштва, осим ако одлуком надлежног органа, у складу са статутом то 
право не буде искључено, односно ограничено. 

Члан 11. 
 

Основни капитал Друштва може да се повећа, односно смањи на основу одлуке                     
надлежног органа Друштва, у складу са статутом Друштва. 
 
 
VI. УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ 
 

Члан 12. 
 

Статутом Друштва уређује се управљање Друштвом. 
Статутом Друштва одређују се органи, надлежност, састав и начин рада органа 
Друштва, поступак доношења одлука и друга важна питања. 
Кодексом корпоративног управљања ближе се одређују поједина питања                   
значајна за остваривање управљања Друштвом. 
 
 
VII. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА 
 

Члан 13. 
 

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

Члан 14. 
 

Ступањем на снагу овог Оснивачког акта престајe да важи досадашњи Oснивачки 
акт Друштва бр.10, који је оверен 14 децембра 2008. године. 
 

Члан 15. 
 

Органи Друштва предвиђени статутом изабраће се без одлагања, у складу са 
Законом и статутом. 
 

Члан 16. 
 

Овај Оснивачки акт представља трајан акт Друштва, односно неће се мењати, 
односно неће престати да важи, осим у случајевима који су предвиђени Законом. 
 

Члан 17. 
 

Овај Оснивачки акт донет је у 5 истоветних примерака, ступа на снагу даном 
усвајања. Одлуку о усвајању овог Оснивачког акта доноси скупштина акционара 
коју потписује председник скупштине, а његов потпис се оверава. 
 
У Београду,     2012. године                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                           


