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ПРЕДЛОГ                                       Тачка Б.4.1. 

         

На  основу чл.592. ст. 1.  Закона  о   привредним   друштвима  ( “Сл. гласник  РС”, број  

36/2011 и 99/2011)  акционари  Акционарског  друштва '' Београдска индустрија   пива, 

слада и безалкохоних пића'' на  скупштини  акционара  од  ____ 2012., закључили  су                                                 

 

У Г О В О Р 

О ОРГАНИЗОВАЊУ  ДРУШТВА  РАДИ  УСКЛАЂИВАЊА  СА  ЗАКОНОМ  О  

ПРИВРЕДНИМ   ДРУШТВИМА 

 

(I) ОСНОВНЕ  ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овим уговором акционари Акционарског друштва ''Београдска индустриј пива, слада и 

безалкохоних пића'' из Београда, ул. Булевар војводе Путника бр. 5 (у даљем тексту: 

Друштво) усклађују своју организацију са Законом о привредним друштвима (''Сл. 

гласник РС'', бр. 36/2011 и 99/2011). 

 

Уговорне стране констатују да је Акционарско друштво БИП-Београдска индустрија 

пива, слада и безалкохолних пића д.д. са п.о. Београд основано Одлуком о 

трансформацији друштвеног предузећа у акционарско друштво број 2029/10 од  

9.5.1991 године  и  уписано у судски регистар под бројем Фи 7717/91 од 15.7.1991  

године.  

 

Решењем Привредног суда у Београду Фи бр. 31436/92 од 3.2.1993 године променило је 

статус у БИП холдинг предузеће“ Београдска индустрија пива, слада и  безалкохолних  

пића  д.д. Београд. 

 

Решењем Привредног суда у Београду ИИ Фи – 14269/98 од 21.10.1998. БИП - Холдинг 

предузеће “Београдска индустрија пива, слада и безалкохоних пића” Д.Д. Београд, 

ускладило се са Законом о предузећима и Законом о класификацији  делатности и о 

регистру  јединица разврствања као Акционарско друштво ''Београдска индустрија 

пива, слада и безалкохоних пића'' Београд, на основу Уговора о усклађивању  

Предузећа са Законом о предузећима и промени акта о оснивању, који су закључили 

оснивачи Друштва на Скупштини акционара 16. јуна 1998. 

 

Решењем Агенције за привредне регистре - број БД 39959/2005 од 25.07.2005. Друштво 

је, у складу са законом, преведено у Регистар привредних субјеката под истим 

пословним именом.  

 

Акционари друштва су Уговором о организовању друштва ради усклађивања друштва 

са Законом о привредним друштвима (Сл.гл.РС 12/2004 и 111/2009) архивски број 

2486/1 из 2006 године ускладили Друштво са Законом о привредним друштвима 

(Сл.гл.РС 12/2004 и 111/2009). 

 

Овим Уговором акционари сагласно члану 592. став 1. и 2. Закона о привредним   

друштвима (“Сл. гласник  РС”, број 36/2011 и 99/2011) уређују:   

 пословно име и седиште Друштва 

 претежну делатност Друштва 

 износ  новчаног и неновчаног дела основног капитала  који је уписан у 

Централном регистру, укупан износ новчаних и неновчаних улога који су 

уплаћени, односно унети у друштвао 

 број и врсту акција.  



 

 

(II) ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА  

 

Члан 2. 

 

Друштво послује под пословним именом: Акционарско друштво “Београдска 

индустрија пива, слада и безалкохолних пића”, Београд.  

 

Седиште Друштва је на адреси: Булевар војводе Путника 5. 

 

Скраћено пословно име гласи: АД “БИП” Београд. 

 

(III) ДЕЛАТНОСТ  ДРУШТВА  

 

Члан 3. 

 

Претежна делатност Друштва је: 

1115 - производња пива 

 

Поред претежне делатности Друштво може да обавља и следеће делатности кад за то 

испуни законом прописане услове:  

     - производња сокова од воћа и поврћа 

     - производња етил алкохола из ферментисаних материјала 

     - производња осталих недестилованих ферментисаних пића 

     - производња слада 

     - производња минералне воде 

     - производња освежавајућих пића 

     - трговина на велико алкохолним и другим пићима 

     - неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном 

     - остала трговина на велико 

     - трговина на мало у неспецијализованим продавницама протеина, хране, пића и 

дувана 

     - трговина на мало алкохолним и другим пићима 

     - остала трговина на мало храном, пићима и дуваном у специјализованим  

продавницама 

      – ресторани 

 

Члан 4. 

 

Друштво може да закључује уговоре и  да обавља  друге  послове промета роба и  

услуга, само у оквиру делатности уписаних у Регистар привредних субјеката, као и оне  

које служе делатности која је уписана у Регистар привредних субјеката, које се  

уобичајено врше уз те делатности, у мањем обиму или повремено. 

 

(IV) ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ 

 

Члан 5. 

 

Основни капитал Друштва износи 87.004.690,29 ЕУР. 

Новчани део основног капитала износи 87.004.690,29 ЕУР. 

Уписани новчани део основног капитала износи 87.004.690,29 ЕУР. 

Уплаћени новчани део основног капитала износи 87.004.690,29 ЕУР. 

 

 

 



 

 

Члан 6. 

 

Основни капитал подељен је у 9.106.059 комада акција, појединачне номиналне 

вредности 600,00 динара по акцији. 

 

Акције су обичне, гласе на име и преносиве су у складу са позитивним прописима. Све 

акције су акције исте класе. 

 

Акције су под ознаком ЦФИ: (ЕСВУФР) ИСИН: РСБИПБЕ05999. 

  

(V) ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 7. 

 

Овлашћује се председник Годишње скупштине акционара да потпише овај Уговор и 

друга документа у поступку пријаве уписа о усклађивању са Законом о привредним 

друштвима у регистар приведних друштава Репубике Србије.  

 

Члан 8. 

 

Овај Уговор ступа на снагу даном закључења.   

 

Члан 9. 

 

Усвајањем одлуке о закључењу Уговора о организовању Друштва ради усклађивања са 

Законом о привредним друштвима престаје да важи Уговор о организовању друштва 

ради усклађивања друштва са Законом о привредним друштвима, арх. бр. 2486/1 од 

29.11. 2006 године. 

                                                                                                            

 

 

       Председник 

Скупштине акционара 

 

__________________________ 

 


