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На основу члана 11, 265, 329. и 592.став 2 Закона о привредним друштвима („Сл. гласник 
РС“ бр. 36/2011, 99/2011) Скупштина акционарског друштва „ЖИТОПРОДУКТ“ А.Д из 
Крагујевца, ул. Војводе Путника бр. 70,на седници одржаној дана  ________2012  године, 
донела је 

 
 
 

У Г О В О Р 
О ОРГАНИЗОВАЊУАКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „ЖИТОПРОДУКТ“ 
КРАГУЈЕВАЦ, КАО ОТВОРЕНОГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА, РАДИ 

УСАГЛАШАВАНЈА СА ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА, КОЈИ 
ПРЕДСТАВЉА ОСНИВАЧКИ АКТ ДРУШТВА 

  
 
 

 
Члан 1. 

Овим уговором уређују се: 
• основне одредбе, 
• положај Друштва, 
• пословно име и седиште Друштва, 
• претежна делатност Друштва, 
• основни капитал Друштва, 
• акције Друштва. 

 
 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 2 
 

Акционарско друштво „Житопродукт“ из Крагујевца уписано је у регистар привредних 
субјеката код Агенције за привредне регистре у Београду по решењу БД 23570/2005, дана 
20.06. 2005 године, након превођења из регистра Привредног суда у Крагујевцу, а на 
основу Уговора о организовању акционарског друштва „Житопродукт“ Крагујевац, као 
отвореног акционарског друштва, ради усаглашавања са Законом о привредним 
друштвима  од 29.11.2006 године, овереног код Општинског суда у Крагујевцу Ов. бр. II- 
13-164/06 oд 30.11.2006 године, послује са матичним бројем : 07148810, ПИБ: 101577977, 
организовано је као отворено акционарско друштво, овим Уговором усклађује свој 
Оснивачки акт са одредбама Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 
36/2011, 99/2011) у даљем тексту: (Закон) и наставља своје пословање на неодређено 
време (у даљем тексту: Друштво). 
 
Друштво је основано 17.09.1956 године и тај дан се означава као дан Друштва. 

 
 
 
 
 



ПОЛОЖАЈ ДРУШТВА 
 

Члан 3 
 

Друштво се организује и послује као отворено акционарско друштво у складу са одредбама 
овог Уговора, Статута Друштва и Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 
36/2011, 99/2011). 
Друштво се може организовати као затворено акционарско друштво, ако се за то стекну 
законом предвиђени услови, о чему одлучује Скупштина, на предлог Надзорног одбора. 

 
 

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА 
 

Члан 4.  
Пословно име друштва гласи: 
Акционарско друштво за прераду житарица, производњу хлеба и производа од 

житарица „Житопродукт“, Крагујевац (у даљем тексту: Друштво). 
 
 Скраћено пословно име Друштва гласи: 
„ЖИТОПРОДУКТ“ а.д Крагујевац 

  
Седиште Друштва је на следећој адреси: Крагујевац, улица Војводе Путника бр. 70 

  
 Поред седишта Друштва, Друштво може примати  пошту и на електронској адреси: 
zitoprodukt@open.telekom.rs 
 Интернет адреса Друштва је: www.zitoproduktkg.com. 
  Друштво има свој заштитни знак-лого који је прописан посебним актом. 
  
 

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ 
 

Члан 5. 
 

 Претежна делатност Друштва је 10.61 производња млинских производа. 
 Поред претежне делатности Друштво може обављати и следеће делатности: 

- 01.11 гајење житарица (осим пиринча), легуминоза и уљарица, 
- 10.71 производња хлеба, свежег пецива и колача, 
- 10.72 производња двопека, кекса, трајног пецива и колача, 
- 10.73 производња макарона, резанаца и сличних производа од брашна, 
- 10.91 производња готове хране за животиње, 
- 45.11 трговина аутомобилима и лаким моторним возилима, 
- 45.20 одржавање и оправка моторних возила, 
- 46.21 трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње, 
- 46.61 трговина на велико пољопривредним машинама, опремом и прибором, 
- 46.75 трговина на велико хемијским производима, 
- 47.11 трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, 

пићима и дуваном, 
- 47.24 трговина на мало хлебом, тестенинама ,колачима , слаткишима у 

специјализованим продавницама, 
- 49.41 друмски превоз терета, 
- 52.10 складишта. 
  
Поред напред наведених делатности, којим се Друштво бави, Друштво ће обављати и 

спољнотрговинску делатност. 

mailto:zitoprodukt@open.telekom.rs
http://www.yitoproduktkg.com/


 
ОРГАНИ ДРУШТВА 

 
Члан 6 

 
Управљање Друштвом ближе се уређује Статутом Друштва. 
 

 
ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА  

 
Члан 7. 

 
Основни капитал Друштва утвђен је и уписан у регистар, на дан 14.12.2000.године и 

износи 310.920.000,00 динара. 
Основни капитал уплаћен је у целости и регистрован у Централном регистру хартија од 
вредности. 
 Након смањења капитала, поништајем сопствених акција, основни капитал Друштва 
износи 309.984.000,00 динара, на дан 09.05.2012.године. 
 

Члан 8. 
 

Друштво је укупно издало 25.910 обичних ација номиналне вредности 12.000,00 
динара.   

Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су 
уплаћене и регистроване у Централном регистру, са ознаком  CFI koд ESVFR i ISIN број 
RSZPKGE65922. 

Након поништаја 78 сопствених акција Друштво поседује 25.832 обичних акција 
номиналне вредности 12.000,00 динара, што је регистровано у Централном регистру дана 
09.05.2012.године. 

 
 

ОСТАЛА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ДРУШТВО И АКЦИОНАРЕ 
 
 

Члан 9. 
 

 Сва остала питања од значаја за Друштво и акционаре, као што су: организација 
пословања, именовање органа Друштва, заступања и др, ближе се регулишу Статутом 
Друштва, који усваја Скупштина Друштва. 
 
 

Члан 10. 
 

 Потпис председника Скупштина Друштва на овом  оснивачком акту оверава се у 
складу са законом којим се уређује овера потписа. 

 Овај Уговор ступа на снагу даном доношења.  

 

Члан 11. 
 Усвајањем овог Уговора, престаје да важи Уговор о организовању акционарског 
друштва „Житопродукт“ Крагујевац, као отвореног акционарског друштва, ради 
усаглашавања са Законом о привредним друштвима, који представља оснивачки акт 
Друштва, од 29.11.2006.године, овереног код Општинског суда у Крагујевцу Ов.бр.II-
13164/06 од 30.11.2006. године. 



 

Члан 12. 
 

Овај Уговор је састављен у 10 истоветних примерака од којих је један за поступак 
регистрације, један за надлежни орган овере, а остали примерци су за потребе Друштва. 
 
 
У Крагујевцу_______2012 године 
                          Председник Скупштине акционара, 

                                                                                
    __________________________ 
 
  
 
 
Основни суд у Крагујевцу, на основу уписника Ов. бр. __________, тврди и оверава да 
је ___________________________ , као председник Скупштине акционара „Житопродукт“ а.д 
из Крагујевца, са седнице одржане дана _________2012 године,  познат суду по л.к бр. 
________ издатој од ПУ Крагујевац, лично је потписао овај Уговор. 
  
Такса за оверу овог Уговора у износу од  ____________ динара наплаћена и доказ о уплати 
задржан уз примерак који остаје за збирку суда. 
 
 
У Крагујевцу,                                                                            Службено лице суда за оверу, 


