
 

На основу члана 329. и одредбе члана 592.  Закона о привредним 

друштвима (Службени гласник РС бр. 36/2011, 99/2011) Скупштина 

акционара акционарског друштва за угоститељство, трговину и туризам  

„Бор“ Бор, на седници  одржаној ____________.2012.године, усвојила је 

следећи 

 

 

УГОВОР О ОРГАНИЗОВАЊУ АД РАДИ УСКЛАЂИВАЊА СА 

ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА  

(Службени гласник РС бр. 36/2011, 99/2011) 

 

            Члан 1. 

 

Овим уговором се уређује: 

 

• пословно име и седиште друштва 

• претежна делатност друштва 

• износ основног капитала друштва 

• укупан износ новчаних и неновчаних улога који су уплаћени 

 односно унети у друштво 

• врсте и класе емитованих акција 

• органи управљања 

 

  ПОСЛОВНО ИМЕ 

 

Члан 2.  

 

   Пословно име друштва гласи:АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА         

   УГОСТИТЕЉСТВО, ТРГОВИНУ И ТУРИЗАМ „БОР“ БОР 

(у даљем тексту: Друштво) 

 

   Скраћено пословно име друштва гласи: АД  „БОР“ БОР 

 

   СЕДИШТЕ 

 

Члан 3.  

  

Седиште Друштва је на следећој адреси: 

 

19210 Бор, ул. Ђорђа Вајферта бр. 3 

 



 ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ   

 

 Члан 4. 

 

Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је:  

                                        5510  - хотели и сличан смештај 

 

 ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА 

 

Члан 5. 

 

Основни капитал друштва је 311.164,75 еура.  

(словима : тристотинеједанаестхиљадастошесдесетчетирии 75/100 еура) . 

 

Укупан уписани новчани улог Друштва износи: 

  20.404,00 еура 

290.760,75 еура   

укупно =  311.164,75 еура   

(словима : тристотинеједанаестхиљадастошесдесетчетирии 75/100 еура) . 

 

Укупан уплаћени новчани улог Друштва износи: 

  20.404,00 еура 

290.760,75 еура   

укупно =  311.164,75 еура   

(словима : тристотинеједанаестхиљадастошесдесетчетирии 75/100 еура) . 

 

Друштво је укупно издало 49.770 обичних ација  номиналне вредности 

500,00 динара.   

Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у 

потпуности су уплаћене и регистроване у Централном регистру ISIN: 

RSBBORE81895,  CFI : ESVUFR (обична акција, свака акција има један 

глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности отплаћено, гласе на 

име регистроване у Централном регистру).  

 

ОРГАНИ ДРУШТВА 

 

Члан 6. 

 

Управљање друштвом је једнодомно. 

Органи друштва су: скупштина акционара и Одбор директора. 

Друштво има три директора, од којих је један директор извршни а два 

директора неизвршна. 

Директори из претходног става овог члана чине Одбор директора. 



 

 

      Члан 7. 

 

Све остале одредбе оснивачкг акта Друштва остају непромењене. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 

                                                                                

           Илија  Владић 

 

 

               ________________ 


