
ПРЕДЛОГ  
 

 На основу чл. 11, 12. став 3., 265. и 592. стav 1. Закона о привредним друштвима ("Сл. 
гласник РС" бр. 36/2011. и 99/2011) скупштина акционара Акционарског друштва "ГОША 
МОНТАЖА", Велика Плана, на редовној седници одржаној 09.6.2012. године, усвојила је  
 

У Г О В О Р 
о организовању акционарског друштва "ГОША МОНТАЖА" 
ради усклађивања са Законом о привредним друштвима, 

који је оснивачки акт друштва  
 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Усвајањем овог уговора акционарско друштво "ГОША МОНТАЖА", уписано у Регистар 
привредних субјеката, под бр. БД. 125271/2006, од 20.06.2006. као отворено акционарско 
друштво, матични број  07264399, ПИБ  101974895, усаглашава свој Уговор о организовању, 
донет 02.10.2010. године који представља оснивачки акт друштва, са Законом о привредним 
друштвима (у даљем тексту: Закон) и наставља са радом на неодређено време, као јавно 
акционарско друштво (у даљем тексту: Друштво). 

 
II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА 
 

Члан 2. 
 Друштво послује под следећим пословним именом:  
  Акционарско друштво за изградњу и монтажу опреме и објеката "ГОША 
МОНТАЖА", Велика Плана (у даљем тексту: Друштво). 
 Скраћено пословно име Друштва гласи: 
  "ГОША МОНТАЖА", ад Велика Плана. 
 Седиште Друштва је у Великој Плани, ул. 28. октобра 65.  

 
 

III ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА 
 

Члан 3. 
 Претежна делатност Друштва је:  
  25.11 производња металних конструкција и делова конструкција. 
 Друштво може да обавља и све друге делатности које нису законом забрањене, 
независно од тога да ли су одређене овим Уговором. 
 Друштво обавља и следеће делатности: 
  25.1 Производња металних конструкција, 
  25.2 Производња металних цистерни, резервоара и контејнера, 
  25.3 Производња парних котлова, осим котлова за парно грејање, 
  25.5 Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала,металургија праха, 
  25.6 Обрада и превлачење метала, 
  30.1 Производња бродова и чамаца, 
  25.7 Производња брава и окова, 
  25.9 Производња осталих металних производа, 
  33.1 Поправка металних производа, машина и опреме, 
  33.2. Монтажа индустријских машина и опреме, 
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  30.9 Производња осталих транспортних система, 
  28.12.   Производња хидрауличних погонских уређаја, 
  28.15.   Производња лежајева, зупчаника и зупчастих погонских елемената, 
  43.1      Рушење и припремање градилишта, 
  43.2 Инсталациони радови у грађевинарству, 
  45 Трговина на велико и мало и поправка моторних возила и мотоцикала, 
  43.3 Завршно грађевинско-зантаски радови, 
  46 Трговина на велико, 
  47 Трговина на мало, 
  28.22.   Производња опреме за подизање и преношење, 
  43.9 Остали специфични грађевински радови,     
  49.3.      Остали копнени превоз путника, 
  42.11. Изградња путева и аутопутева, 
  28.25.   Производња расхладне и вентилационе опреме, 
  49.4. Друмски превоз терета, 
  52.1 Складиштење, 
  42.12.  Изградња железничких пруга и подземних железница, 
  52.2. Пратеће активности у саобраћају, 
  42.13.   Изградња мостова и тунела, 
  56 Делатност припремања и послуживања хране и пића, 
  28.29.   Производња осталих машина и апарата опште намене, 
  41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда. 
  62.0 Рачунско програмирање, консултантске и са тим повезане делатности, 
  42.21.   Изградња цевовода, 
  42.22.   Изградња електричних и телекомуникацијских водова, 
  81  Услуге одржавања објеката и околине, 
  82 Канцеларијско-административне и друге помоћне пословне делатности, 
  42.91.   Изградња хидротехничких објеката, 
  42.99.   Изградња осталих непоменутих грађевина. 
 Друштво има право да обавља спољнотрговинско пословање, као и право да обавља 
услуге у спољној трговини: заступање и посредовање.  
 Одлуку о промени претежне делатности доноси скупштина, а одлуку о промени осталих 
делатности доноси Надзорни одбор. 

 
IV ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ 

 
Члан 4. 

 Основни капитал Друштва  на дан 31.12.2004.год.  износи 235.178.000,00 динара. односно  
2.981.276,55 €.       
 Основни капитал уписан је у потпуности. 
 Акције купљене на аукцији 25.05.2006.год. уплаћене су у складу са Уговором о продаји 
друштвеног капитала методом јавне аукције број 1-713/06-42-3/02, II/1 Ов.бр.1069/06 од 
30.05.2006. године (Први Општински суд у Београду). 
 Основни капитал из обавезе докапитализације већинског акционара Конзорцијума по 
Уговору о продаји друштвеног капитала методом јавне аукције и друге емисије акција по основу 
повећања основног капитала износи 22.040,000,00 динара,  односно 274.812,97  € на дан 
15.01.2007. године. 
 Основни капитал је дана 04.11.2011.године смањен  за номинални износ  44 поништених 
сопствених акција ( 44 акције х 1000,00 динара = 431,71 € ). 
 Укупан основни капитал Друштва, након повећања и смањења основног капитала износи 
3.255.657,81 €.  



3 

 
Члан 5 

 Основни капитал подељен је на 257.174 акција. Номинална вредност сваке акције 
појединачно износи 1.000,00 дин. 

 
Члан 6. 

 Основни капитал Друштва може се повећати, односно смањити на основу одлуке 
надлежног органа Друштва, у складу са статутом Друштва.  

 
Члан 7. 

 Друштво може имати и одобрене акције, у складу са статутом Друштва.  
 

 
V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 8. 

 Ступањем на снагу овог уговора престаје да важи Уговор о организовању акционарског 
друштва "ГОША МОНТАЖА", ради усклађивања са Законом о привредним друштвима, донет на 
седници скупштине акционарског друштва 02.10.2010. године, као и све измене и допуне тог 
уговора.  

 
Члан 9. 

 Општи акти и правни послови предузети до дана ступања на снагу овог уговора, остају 
пуноважни, односно примењује се како гласе, у складу са статутом Друштва.  

 
Члан 10.  

 Овај уговор неће се мењати, нити ће престати да важи, осим у случајевима који су 
прeдвиђени Законом.  

 
Члан 11. 

 Овај уговор ступа на снагу доношењем одлуке скупштине о његовом усвајању. 
 Одлуку о усвајању овог уговора и уговор потписује председник скупштине, а његов потпис 
се оверава, у складу са законом.  

 
 

Председник Скупштине, 
 
 

_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


