
  

NNaa  oossnnoovvuu  ččllaannaa  3388..  ssttaavv  11..  ttaaččkkaa  55..  SSttaattuuttaa  PPrreedduuzzeeććaa  zzaa  pprrooiizzvvooddnnjjuu,,  iinnžžeennjjeerriinngg,,  sseerrvviissiirraannjjee  ii  

rreemmoonntt  eelleekkttrriiččnnee  oopprreemmee  zzaa  vvoozznnaa  ssrreeddssttvvaa  „„MMIINNEELL  EELLVVOO““  AADD  BBeeooggrraadd,,  UUll..  TTooššiinn  bbuunnaarr  bbrr..  226688,,    

UUpprraavvnnii  ooddbboorr  DDrruuššttvvaa,,  nnaa  sseeddnniiccii  ooddrržžaannoojj  ddaannaa  2255..  mmaajjaa  22001122..  ggooddiinnee,,  uuttvvrrddiioo  jjee  sslleeddeeććii  tteekksstt  aakkttaa  

kkoojjeegg  ppooddnnoossii  sskkuuppššttiinnii  ddrruuššttvvaa  rraaddii  uussvvaajjaannjjaa  nnaa  rreeddoovvnnoojj  sseeddnniiccii  zzaakkaazzaannoojj  zzaa  2266..  jjuunn    22001122  ggooddiinnee::  

  

  

  

  

  

      PPRREEDDLLOOGG  

  

OODDLLUUKKEE  OO  IIZZMMEENNAAMMAA  II  DDOOPPUUNNAAMMAA  AAKKTTAA  OO  OOSSNNIIVVAANNJJUU    

  

PPRREEDDUUZZEEĆĆAA  ZZAA  PPRROOIIZZVVOODDNNJJUU,,  IINNŽŽEENNJJEERRIINNGG,,  SSEERRVVIISSIIRRAANNJJEE  II  RREEMMOONNTT  EELLEEKKTTRRIIČČNNEE  

OOPPRREEMMEE  ZZAA  VVOOZZNNAA  SSRREEDDSSTTVVAA  

»»MMIINNEELL  EELLVVOO««  AADD  

  BBEEOOGGRRAADD  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

BBEEOOGGRRAADD,,  JJUUNN  22001122..  GGOODDIINNEE  
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UUvvooddnnee  ooddrreeddbbee  

ČČllaann  11..  

OOvviimm  aakkttoomm  oo  iizzmmeennaammaa  ii  ddooppuunnaammaa  aakkttaa  oo  oossnniivvaannjjuu  PPrreedduuzzeeććaa  zzaa  pprrooiizzvvooddnnjjuu,,  iinnžžeennjjeerriinngg,,  sseerrvviissiirraannjjee  ii  

rreemmoonntt  eelleekkttrriiččnnee  oopprreemmee  zzaa  vvoozznnaa  ssrreeddssttvvaa  „„MMIINNEELL  EELLVVOO““  AADD  BBeeooggrraadd,,  vvrrššii  ssee  uusskkllaađđiivvaannjjee  ssaa  ZZaakkoonnoomm  oo  

pprriivvrreeddnniimm  ddrruuššttvviimmaa..  

  

PPrreeddmmeett  oossnniivvaaččkkoogg  aakkttaa  

ČČllaann  22..  

OOvviimm  aakkttoomm  ssee  uurreeđđuujjee::  

--  ppoosslloovvnnoo  iimmee  ii  sseeddiiššttee  ddrruuššttvvaa,,  

--  pprreetteežžnnaa  ddeellaattnnoosstt  ddrruuššttvvaa,,  

--  iizznnooss  oossnnoovvnnoogg  kkaappiittaallaa  ddrruuššttvvaa,,  

--  iizznnooss  nnoovvččaanniihh  ii  nneennoovvččaanniihh  uullooggaa  kkoojjii  ssuu  uuppllaaććeennii  ooddnnoossnnoo  uunneettii  uu  ddrruuššttvvoo,,  

--  vvrrssttee  ii  kkllaassee  eemmiittoovvaanniihh  aakkcciijjaa,,  

--  uupprraavvlljjaannjjee  ddrruuššttvvoomm,,  

--  pprreessttaannaakk  ddrruuššttvvaa,,  

  

PPoosslloovvnnoo  iimmee  ii  sseeddiiššttee  ddrruuššttvvaa  

ČČllaann  33..    

PPoosslloovvnnoo  iimmee  pprriivvrreeddnnoogg  ddrruuššttvvaa  ggllaassii::    

PPrreedduuzzeeććaa  zzaa  pprrooiizzvvooddnnjjuu,,  iinnžžeennjjeerriinngg,,  sseerrvviissiirraannjjee  ii  rreemmoonntt  eelleekkttrriiččnnee  oopprreemmee  zzaa  vvoozznnaa  

ssrreeddssttvvaa  ““MMIINNEELL  EELLVVOO””  AADD  BBeeooggrraadd..  

SSkkrraaććeennoo  ppoosslloovvnnoo  iimmee  pprriivvrreeddnnoogg  ddrruuššttvvaa  ggllaassii::    

““MMIINNEELL  EELLVVOO””  AADD  BBeeooggrraadd..  

  

ČČllaann  44..  

SSeeddiiššttee  pprriivvrreeddnnoogg  ddrruuššttvvaa  nnaallaazzii  ssee  nnaa  aaddrreessii::  BBeeooggrraadd  --  NNoovvii  BBeeooggrraadd,,  UUlliiccaa  TTooššiinn  bbuunnaarr  bbrroojj  226688..  

PPrreetteežžnnaa  ddeellaattnnoosstt  ddrruuššttvvaa  

ČČllaann  55..  

PPrreetteežžnnaa  ddeellaattnnoosstt  pprriivvrreeddnnoogg  ddrruuššttvvaa  jjeessttee::  2299..3311  ––  PPrrooiizzvvooddnnjjaa  eelleekkttrroonnsskkee  ii  eelleekkttrriiččnnee  oopprreemmee  zzaa  mmoottoorrnnaa  

vvoozziillaa..  

DDrruuššttvvoo  iimmaa  pprraavvoo  ddaa  uu  ookkvviirruu  uuppiissaanniihh  ddeellaattnnoossttii  oobbaavvlljjaa  ppoosslloovvee  ssppoolljjnnoottrrggoovviinnsskkoogg  pprroommeettaa,,  kkaaoo  ii  ddaa  pprruužžaa  

uusslluuggee  uu  ssppoolljjnnoottrrggoovviinnsskkoomm  pprroommeettuu  uu  ookkvviirruu  uuppiissaanniihh  ddeellaattnnoossttii..  

PPrriivvrreeddnnoo  ddrruuššttvvoo  ppoorreedd  nnaavveeddeenniihh  mmoožžee  oobbaavvlljjaattii  ii  ssvvee  ddrruuggee  ddeellaattnnoossttii  pprreeddvviiđđeennee  ZZaakkoonnoomm  oo  kkllaassiiffiikkaacciijjii  

ddeellaattnnoossttii  ii  UUrreeddbboomm  oo  kkllaassiiffiikkaacciijjii  ddeellaattnnoossttii  uukkoolliikkoo  zzaa  ttoo  iissppuunnjjaavvaa  uusslloovvee  pprreeddvviiđđeennee  zzaakkoonnoomm..    
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UUkkuuppaann  iizznnooss  oossnnoovvnnoogg  kkaappiittaallaa  ddrruuššttvvaa  

ČČllaann    66..    

UUkkuuppaann  oossnnoovvnnii  kkaappiittaall  pprriivvrreeddnnoogg  ddrruuššttvvaa  nnaa  ddaann  3311..  ddeecceemmbbaarr  22000055..  ggooddiinnee  iizznnoossii  118899..772299..000000,,0000  ddiinnaarraa..    

    

ČČllaann    77..    

UUkkuuppaann  uuppiissaannii  ii  uuppllaaććeennii  nnoovvččaannii  ddeeoo  oossnnoovvnnoogg  kkaappiittaallaa  iizznnoossii  118899..772299..000000,,0000  ddiinnaarraa  ii  iissttii  jjee  uu  ppoottppuunnoossttii  

uuppllaaććeenn  3311..  ddeecceemmbbaarr  22000055..  ggooddiinnee..      

  

AAkkcciijjee  

ČČllaann  88..    

OOssnnoovvnnii  kkaappiittaall  pprriivvrreeddnnoogg  ddrruuššttvvaa  ppooddeelljjeenn  jjee  nnaa  118899..772299,,0000  aakkcciijjaa,,  uukkuuppnnee  nnoommiinnaallnnee  vvrreeddnnoossttii  

118899..772299..000000,,0000  ddiinnaarraa..  

NNoommiinnaallnnaa  vvrreeddnnoosstt  ssvvaakkee  ppoojjeeddiinnaaččnnee  aakkcciijjee  iizznnoossii  11..000000,,0000  ddiinnaarraa..  

AAkkcciijjee  ssuu  oobbiiččnnee  ii  ggllaassee  nnaa  iimmee..  

SSvvaakkaa  oobbiiččnnaa  aakkcciijjaa  ddaajjee  pprraavvoo  nnaa  jjeeddaann  ggllaass  uu  sskkuuppššttiinnii  aakkcciioonnaarraa..  

OObbiiččnnee  aakkcciijjee  ssuu  nneeddeelljjiivvee  ii  nnee  mmoogguu  ssee  pprreettvvoorriittii  uu  pprreeffeerreenncciijjaallnnee  aakkcciijjee  iillii  ddrruuggee  ffiinnaannssiijjsskkee  iinnssttrruummeennttee..  

PPrreennooss  aakkcciijjaa  ii  pprraavvaa  nnee  mmoožžee  ssee  ooggrraanniiččiittii  ii  vvrrššii  ssee  uu  sskkllaadduu  ssaa  ZZaakkoonnoomm  kkoojjiimm  ssee  uurreeđđuujjee  ttrržžiiššttee  kkaappiittaallaa..  

SSvvaakkaa  aakkcciijjaa  ddaajjee  pprraavvoo  nnaa  jjeeddaann  ggllaass..  

OObbiiččnnee  aakkcciijjee  iimmaaooccuu  ddaajjuu::  

--  pprraavvoo  uuččeeššććaa  ii  ggllaassaannjjaa  nnaa  sskkuuppššttiinnii;;  

--  pprraavvoo  nnaa  iissppllaattuu  ddiivviiddeennddee  uu  sskkllaadduu  ssaa  ooddlluukkoomm  nnaaddlleežžnnoogg  oorrggaannaa;;  

--  pprraavvoo  uuččeeššććaa  uu  rraassppooddeellii  lliikkvviiddaacciioonnoogg  oossttaattkkaa  iillii  sstteeččaajjnnee  mmaassee  uu  sskkllaadduu  ssaa  zzaakkoonnoomm  kkoojjiimm  

ssee  uurreeđđuujjee  sstteeččaajj;;  

--  pprraavvoo  pprreeččeegg  ssttiiccaannjjaa  oobbiiččnniihh  aakkcciijjaa  ii  ddrruuggiihh  ffiinnaannssiijjsskkiihh  iinnssttrruummeennaattaa  zzaammeennjjiivviihh  zzaa  oobbiiččnnee  

aakkcciijjee  iizz  nnoovviihh  eemmiissiijjaa;;  

--  ddrruuggaa  pprraavvaa  uu  sskkllaadduu  ssaa  zzaakkoonnoomm  ii  ssttaattuuttoomm  ddrruuššttvvaa;;    

SSvvee  aakkcciijjee  ddrruuššttvvaa  uu  ppoottppuunnoossttii  ssuu  uuppllaaććeennee  ii  rreeggiissttrroovvaannee  uu  CCeennttrraallnnoomm  rreeggiissttrruu  hhaarrttiijjaa  oodd  vvrreeddnnoossttii  ssaa  CCFFII  

kkooddoomm  EESSVVUUFFRR  ii  IISSIINN  bbrroojj  RRSSMMNNEELLEE8888995533..  

JJeeddiinnssttvveennaa  eevviiddeenncciijjaa  aakkcciioonnaarraa  pprriivvrreeddnnoogg  ddrruuššttvvaa  nnaa  ddaann  uussvvaajjaannjjaa  pprreeddllooggaa  oovvee  OOddlluukkee  ččiinnii  ssaassttaavvnnii  ddeeoo  

oovvee  OOddlluukkee..    
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UUpprraavvlljjaannjjee  ddrruuššttvvoomm  

ČČllaann  99..    

UUpprraavvlljjaannjjee  pprriivvrreeddnniimm  ddrruuššttvvoomm  aakkcciioonnaarrii  vvrrššee  pprreekkoo  oorrggaannaa  ddrruuššttvvaa  uu  sskkllaadduu  ssaa  ZZaakkoonnoomm  ii  SSttaattuuttoomm  ddrruuššttvvaa..    

SSttaattuutt  ddrruuššttvvaa  ddoonnoossii  ii  mmeennjjaa  sskkuuppššttiinnaa  aakkcciioonnaarraa  kkvvaalliiffiikkoovvaannoomm  vveeććiinnoomm  oodd  9900%%  oodd  uukkuuppnnoogg  bbrroojjaa  aakkcciijjaa..  

  

PPrreessttaannaakk  ddrruuššttvvaa  

ČČllaann  1100..    

DDrruuššttvvoo  pprreessttaajjee  ddaa  ppoossttoojjii  bbrriissaannjjeemm  iizz  rreeggiissttrraa  pprriivvrreeddnniihh  ssuubbjjeekkaattaa  ppoo  oossnnoovvuu::  

11))  sspprroovveeddeennoogg  ppoossttuuppkkaa  lliikkvviiddaacciijjee  iillii  pprriinnuuddnnee  lliikkvviiddaacciijjee  uu  sskkllaadduu  ssaa  oovviimm  zzaakkoonnoomm;;  

22))  sspprroovveeddeennoogg  ppoossttuuppkkaa  sstteeččaajjaa  uu  sskkllaadduu  ssaa  zzaakkoonnoomm  kkoojjiimm  ssee  uurreeđđuujjee  sstteeččaajj;;  

33))  ssttaattuussnnee  pprroommeennee  kkoojjaa  iimmaa  zzaa  ppoosslleeddiiccuu  pprreessttaannaakk  ddrruuššttvvaa..  

  

ZZaavvrrššnnee  ooddrreeddbbee  

ČČllaann  1111..  

ZZaa  ssvvee  ššttoo  nniijjee  pprreeddvviiđđeennoo  oovviimm  aakkttoomm,,  pprriimmeennjjiivvaaććee  ssee  ooddggoovvaarraajjuuććee  ooddrreeddbbee  ZZaakkoonnaa  oo  pprriivvrreeddnniimm  ddrruuššttvviimmaa  

ii  ZZaakkoonnaa  oo  ttrržžiiššttuu  kkaappiittaallaa..  

SSuuppaannjjeemm  nnaa  ssnnaagguu  oovvoogg  oossnniivvaaččkkoogg  aakkttaa,,  pprreessttaajjuu  ddaa  vvaažžii  oossnniivvaaččkkii  aakktt  oodd  1122..  ddeecceemmbbrraa  22000088..  ggooddiinnee  kkaaoo  ii  

ssvvee  nnaakknnaaddnnee  iizzmmeennee..      

OOvvaajj  aakktt  oo  oossnniivvaannjjuu  ssttuuppaa  nnaa  ssnnaagguu  ddaannoomm  ddoonnooššeennjjaa..          

  

                pprreeddsseeddnniikk  sskkuuppššttiinnee  

  

____________________________________________  

  


