
           На основу чл. 12, 265. и 592. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, број 36/2011 и 99/2011), 
на предлог Управног одбора друштва, Скупштина акционарског друштва ХУТП „Москва“ ад, на предлог 
Управног одбора Друштва, на редовној седници одржаној ......... године, донела је   

 

    Уговор о организовању ХУТП „МОСКВА“ а.д. који             
           представља ОСНИВАЧКИ АКТ ДРУШТВА 
 

                                                                 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

                                                                            

  

        Акционарско друштво Хотелско угоститељско и туристичко предузеће „МОСКВА“  (у даљем тексту: 
Друштво) основано је одлуком о оснивању број 1539 од 03.11.1993. године као друштвено предузеће, које је 
приватизовано у складу са Законом о приватизацији и регистровано у Трговинском суду у Београду у 
регистарском улошку број: 1-70744-00, преведено у Агенцију за привредне регистре под бројем БД. 46103/2005 
од 01.07.2005. године. Друштво има матични број: 06932614 и ПИБ: 100002217. 

       Скупштина овом одлуком врши усклађивање Друштва са Законом о привредним друштвима, тако да 
доношењем овог Статута у целини престају да важе све одредбе Уговора о организовању ХУТП „Москва“ ад од 
21.11.2006. године.  

                                                                              Члан 1. 

       Овим Уговором уређују се: 

1. Пословно име и седиште Друштва, 
2. Претежна делатност Друштва, 
3. Износ основног капитала Друштва, 
4. Податке о акцијама, као и друга питања која се, у складу са Законом, уређују Оснивачким актом. 

 
 
                                II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА 
        
                                                                Члан 2. 

       Друштво послује под пословним именом : Хотелско, угоститељско и туристичко предузеће „МОСКВА“ , 
а.д., БЕОГРАД.  

       Скраћено пословно име Друштва је: Хотел „МОСКВА“, а.д., БЕОГРАД.  
 
                                                                              Члан 3.  
       Седиште Друштва је у Београду, улица Балканска број 1. 

                                                                              Члан 4.  

       Одлуку о промени пословног имена Друштва доноси Одбор директора. 

                                                                         



                                                       III ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА      

                                                                              Члан 5.  

       Претежна делатност Друштва је:  

       - 5510Хотели и сличан смештај 

       Поред претежне делатности Друштво ће обављати и следеће делатности: 

       - 1071 Производња хлеба, свежег пецива и колача 
       - 4726 Трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницам 
       - 4729 Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама 
       - 4775 Трговина на мало козметичким и тоалетним производима у специјализованим продавницама 
       - 4778 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама 
       - 5610 Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката 
       - 5629 Остале услуге припремања и послуживања хране 
       - 5621 Кетеринг 
       - 5221 Услужне делатности у копненом саобраћају 
       - 7912 Делатност тур-оператора 
       - 7990 Остале услуге резервације и делатности повезане са њима 
       - 6619 Остале помоћне делатности у пружању финансијских услуга, осим осигурања и пензијских фондова 
       - 8110 Услуге одржавања објеката 
       - 8121 Услуге редовног чишћења зграда 
       - 8122 Услуге осталог чишћења зграда и опреме 
       - 8129 Услуге осталог чишћења 
       - 7420 Фотографске услуге 
       - 9200 Коцкање и клађење 
       - 9601 Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа 
       - 9602 Делатност фризерских и козметичких салона 
       - 9313 Делатност фитнес клубова 
       - 9604 Делатност неге и одржавања тела 
       - 9609 Остале непоменуте личне услужне делатности 
       Одлуку о промени претежне делатности доноси скупштина, а одлуку о промени осталих делатности и 
увођењу нових делатности доноси одбор директора.  

                                                  IV ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА 

                                                                          Члан 8.  

       Основни капитал друштва на дан 31.12.2011. године утврђен је у износу од 456.854.000,00 динара и уписан 
је и уплаћен у целини.    

       Основни (регистровани) капитал се може повећавати и смањивати у складу са Законом и Статутом ХУТП 
„Москва“ ад. 

                                            V БИТНИ ЕЛЕМЕНТИ ИЗДАТИХ АКЦИЈА 

                                                                          Члан 9.  

       Хотел „Москва“ а.д. је издавалац хартија од вредности које су у дематеријализованом облику као 
електронски запис регистроване и уписане у Централни регистар хартија од вредности са следећим елементима:  

       - Врста хартија од вредности: акције 

       - Класа хартија од вредности: обичне акције 



       - Број акција: 97. 273  

       - Номинална вредност: 4.650 динара 

       - Ознака: CFI kod ESVUFR (обична акција, свака акција имаједан глас, пренос власништва није ограничен, у 
потпуности отплаћено, гласе на име и регистроване у Централном регистру хартија од вредности) 

       - ISIN број RSMSKVE94725  

                                                                          Члан 10.  

       ХУТП „Москва“ ад поред Оснивачког акта има и Статут којим се ближе уређује управљање и друга питања 
у складу са Законом и овим Оснивачким актом. 

                                                                          Члан 10.  

       Овај оснивачки акт ступа на снагу и примењује се даном доношења. 

       Ступањем на снагу овог Оснивачког акта престаје да важи Уговор о организовању ХУТП „Москва“ ад који 
представља Оснивачки акт друштва од 21.11.2006. године. 

        

                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                                                                                            ____________________________ 

     
          

 
 

 
 

 


