
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЈАДАР ЛОЗНИЦА
ЛОЗНИЦА, ТРГ ВУКА КАРАЏИЋА ББ.
МБ 17029673

На основу члана 12. став 4, члана 246 и 247. Закона о привредним друштвима ( Сл. Гласник РС”
бр.36/2011, 99/2011, 83/2014-др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) Скупштина ЈАДАР АД ЛОЗНИЦА
на седници одржаној дана 29.06.2020. године донела је : 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА О ОРГАНИЗОВАЊУ АД РАДИ УСКЛАЂИВАЊА СА ЗАКОНОМ О
ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

Члан 1.

Члан  3.  Уговора  о  организовању  ад  ради  усклађивања  са  Законом  о  привредним  друштвима  од
12.06.2012. године мења се и гласи: 

“Седиште друштва је на следећој адреси: 15300 Лозница, ул. Владе Зечевића бр.4.”

Члан 2.

Члан  4.  Уговора  о  организовању  ад  ради  усклађивања  са  Законом  о  привредним  друштвима  од
12.06.2012. године мења се и гласи: 

“Претежна  делатност  којом  ће  се  Друштво  бавити  је:  68.20-  Изнајмљивање  властитих  или
изнајмљених некретнина и управљање њима.

        Друштво може обављати и све друге законом дозвољене делатности.”

        Члан 3.
Члану  5.  Уговора  о  организовању  ад  ради  усклађивања  са  Законом  о  привредним  друштвима  од
12.06.2012. године мења се  и гласи: 

" Основни капитал друштва је 57.294.000,00 РС динара

Укупан уписани новчани део основног капитала Друштва износи: 

52.031.000,00 РС динара ( педества милиона тридесетиједнахиљада РС динара)

Укупан уплаћен новчани део оновног капитала Друштва износи :

52.031.000,   РС динара ( педества милиона тридесетиједнахиљада РС динара).

Укупан уписани неновчани део основног капитала Друштва износи: 

5.263.000,00 РС динара ( пет милиона двесташездесеттрихиљаде РС динара)

Укупан унети неновчани део оновног капитала Друштва износи :

5.263.000,00 РС динара ( пет милиона двесташездесеттрихиљаде РС динара)

Друштво је укупно издало 57.294 обичних акција, номиналне вредности 1.000,00 РС динара.

        Друштво послује као нејавно акционарско друштво.

    Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су регистроване у
Централном регистру дана 12.10.2005. и 28.08.2007.године, ISIN broj RSJDARE64261, CFI kod ESVUFR."



Члан 4.

Све  остале  одредбе  Уговора  о  организовању  ад  ради  усклађивања  са  Законом  о  привредним

друштвима од 12.06.2012. године остају неизмењене.

Члан 5.

Законски  заступник  друштва  се  обавезује  са  сачини  и  потпише  пречишћени  текст  Уговора  о

организовању ад ради усклађивања са Законом о привредним друштвима од 12.06.2012. године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА 

__________________________________
име и презиме


