СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 022-32/20
Датум:___________ 2020.године

На основу члана 32. став 1 тачка 8. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/2007, 83/2014–др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), чл. 11 и 141. Закона о
привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др.
закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) а у вези са чланом 3. став 1. тачка 4. Закона о
туризму (Сл. гласник РС", број 17/2019), и члана 60. став 1. тачка 9. Статута града Ужица
(''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној
_________ 2020. године, донела је

ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ
ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
''СТАРИ ГРАД УЖИЦЕ'' УЖИЦЕ

I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком град Ужице (у даљем тексту: Оснивач) оснива Друштво са ограниченом
одговорношћу ''Стари Град Ужице'' Ужице ( у даљем тексту: Друштво) које обавља
послове од значаја за развој туризма, као друштво специјализовано за одређене
дестинације.
Члан 2.
Овом одлуком се посебно уређују:
1. подаци о члану друштва односно седишту члана Друштва;
2. пословно име и седиште Друштва;
3. претежна делатност Друштва;
4. укупан износ основног капитала Друштва;
5. износ новчаног улога;
6. удео члана друштва у укупном основном капиталу изражен у процентима;
7. врста и надлежности органа друштва;
8. заступање друштва;
9. трајање и престанак Друштва;
10. остала питања.
Члан 3.
Друштво се оснива као једночлано друштво с ограниченом одговорношћу
средствима из буџета града Ужица.
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Члан 4.
Друштво се оснива на неодређено време.
Друштво има својство правног лица.
ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

II

Члан 5.
Друштво послује под следећим пословним именом: Друштво са ограниченом
одговорношћу ''Стари Град Ужице'' Ужице.
Скраћено пословно име Друштва је: ''Стари Град Ужице'' д.о.о. Ужице.
Члан 6.
Седиште Друштва је у Ужицу у Улици Петра Ћеловића бб.
Члан 7.
О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује директор Друштва, уз
сагласност Скупштине Друштва.
ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

III

-

Члан 8.
У складу са Уредбом о класификацији делатности, претежна делатост Друштва је:
79.90 Остале услуге резервације и делатности повезане са њима;

-

Допунска делатност Друштва је:
84.13 Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије.

Члан 9.
Делатности из члана 8. Ове одлуке, Друштво обавља на дестинацијама које
обухватају подручја: Градске плаже, Ужичког града – ''Стари град'' (подручје обухваћено
Планом детаљне регулације ''Стари град''), Клисуре реке Ђетиње са Стапарском бањом и
Стапарске градине (у даљем тексту: Дестинације).
Члан 10.
У циљу обављања делатностима за које је основано, Друштво обавља послове:
- организације и реализације туристичких програма и путовања,
- посредовање у пружању услуге боравка, смештаја, забаве, излета, услуге водича,
трансфера и других услуга на Дестинацијама,
- непосредно пружа услуге корисницима и на тржишту нуди оригиналне туристичке
производе (доживљаје темељене на јединственим ресурсима и атракцијама Дестинација).
- развија дестинацијски производ како би био иновативан и занимљив,
- одређеним туристичким дестинацијама управља као целовитим ресурсом,
- обављају послове у вези издавања локација на Дестинацијама,
- обавља послове маркетинга на Дестинацијама,
а све ради пружања професионалних, високо квалитетних туристичких услуга.
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Члан 11.
Друштво је, при обављању своје делатности, дужно да сарађује са другим правним
лицима, институцијама и удружењима којима је поверено обављање одређених послова
на подручју Дестинација.

IV

ОСНОВНИ КАПИТАЛ И НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ДРУШТВА

Члан 12.
Новчани део основног капитала Друштва износи 100.000,00 динара.
Средства из става 1. овог члана уплаћују се у целини., приликом оснивања.
Друштво се финансира из буџета града Ужица, из сопствених прихода и других
извора у складу са законом.
V

ЧЛАН ДРУШТВА

Члан 13.
Члан Друштва је Град Ужице, са седиштем у Улици Димитрија Туцовића бр.52
регистарског броја 6187003876 и Матичног броја 07157983 са уписаним новчаним улогом
од 100.000,00 динара, а што износи 100% удела у укупном капиталу друштва.
Члан 14.
Члан Друштва има право на исплату добити, у складу са одлуком Скупштине
Друштва.
Члан 15.
У правном промету са трећим лицима Друштво има сва овлашћења и иступа у своје
име и за свој рачун.
За обавезе према трећим лицима, настале пословањем Друштва, Друштво одговара
својом целокупном имовином, а оснивач само у случајевима и на начин предвиђен
законом.
VI

РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Члан 16.
Добит Друштва, утврђена у складу са законом, може се расподелити за покриће
губитка из ранијих година и за развој и унапређење делатности за које је основано, а у
складу са Одлуком Скупштине Друштва.

VII

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА
Члан 17.
Основна права оснивача по основу удела су да:
1) управља Друштвом;
2) учествује у расподели ликвидационе или стечајне масе, после престанка
Друштва стечајем или ликвидацијом, а по подмирењу обавеза Друштва;
3) буде информисан.
Поред права из става 1. овог члана оснивач има и друга права у складу са законом.
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Члан 18.
Основна обавеза Оснивача је уношење уписаног улога.
Оснивач одговара Друштву и повериоцима за неунети део уписаног улога, у складу
са законом.

VIII

ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 19.
Управљање Друштвом је организовано као једнодомно.
Органи Друштва су скупштина и директор.
Овлашћења и делокруг рада органа Друштва уређује се у складу са Законом о
привредним друштвима.

IX

СКУПШТИНА ДРУШТВА

Члан 20.
Функцију скупштине Друштва вршиће једини члан Друштва, преко својих
представника које именује Скупштина града Ужица.
Члан 21.
Скупштина друштва:
1) доноси измене оснивачког акта;
2) усваја финансијске извештаје, као и извештаје ревизора ако су финансијски
извештаји били предмет ревизије;
3) надзире рад директора и усваја извештаје директора;
4) одлучује о повећању и смањењу основног капитала друштва, као и о свакој емисији
хартије од вредности;
5) одлучује о расподели добити и начину покрића губитка;
6) именује и разрешава директора и утврђује накнаду за његов рад као и начела за
утврђивање те накнаде;
7) именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад;
8) одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о подношењу предлога за
покретање стечајног поступка од стране друштва;
9) именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и извештај
ликвидационог управника;
10) одлучује о стицању сопствених удела;
11) именује и разрешава остале заступнике друштва;
12) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору
са прокуристом, као и у спору са директором;
13) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору
против члана друштва;
14) одобрава приступање новог члана и даје сагласност на пренос удела трећем лицу;
15) одлучује о статусним променама и променама правне форме;
16) даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес;
17) даје сагласност на стицање, продају, давање у закуп, залагање или друго
располагање имовином велике вредности;
18) врши и друге послове и одлучује о другим питањима, у складу са Законом и овом
одлуком.
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X

ДИРЕКТОР ДРУШТВА

Члан 22.
Друштво у пословном промету заступа и представља директор Друштва, без
ограничења.
Директор друштва може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писано
пуномоћје за заступање друштва.
Члан 23.
Друштво има једног директора који је и законски заступник друштва.
Скупштина друштва именује директора.
Директор се региструје у складу са законом о регистрацији.
Члан 24.
Директор друштва:
1) представља и заступа Друштво и води послове Друштва у складу са законом и
овом одлуком;
2) организује и руководи радом Друштва;
3) доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији послова и друга
општа и појединачна акта у складу са законом и овом одлуком;
4) спроводи одлуке Скупштине Друштва;
5) извештава Скупштину Друштва о свом раду;
6) стара се о законитости рада Друштва;
7) одговара за тачност финансијског извештаја Друштва;
8) обавља све остале послове које нису у надлежности Скупштине у складу са
законом.

XI

АКТИ ДРУШТВА

Члан 25.
Друштво је обавезно да општа и појединачна акта која доноси као и документа која
настану у раду чува у складу са законом и прописима којима се уређује архивска грађа.
Директор је обавезан да акта и документа из става 1. овог члана, достави члану
Друштва на његов захтев у року од 8 дана.
Члан 26.
Измена Одлуке о оснивању врши се у писаној форми и није потребна овера
потписа.
Свака измена Одлуке о оснивању, региструје се у складу са Законом о
регистрацији.

XIII

ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

Члан 27.
Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката у
следећим случајевима:
1) одлуком Скупштине Друштва;
2) статусним променама које воде престанку Друштва;
3) стечајем, ликвидацијом и принудном ликвидацијом;
4) и у другим случајевима предвиђеним законом.
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XIV

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.
Друштво почиње са радом даном регистрације у Регистар привредних субјеката, у
складу са Законом којм се уређује регистрација привредних субјеката.
Члан 29.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу
града Ужица.“
ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић
_________________________
образложење
Чланом 32. став. 1 тачка 8. Закона о локалној самоуправи је прописано да
Скупштина града у складу са законом оснива службе, јавна предузећа, установе и
организације, утврђене статутом Града и врши надзор над њиховим радом.
Чланом 11. Закона о привредним друштвима је прописано да је оснивачки акт
конститутивни акт друштва који има форму одлуке о оснивању ако друштво оснива једно
лице.
Чланом 141. Закона о привредним друштвима прописано је да оснивачки акт
друштва садржи податке о члану друштва односно седишту члана Друштва, пословно име
и седиште Друштва, претежну делатност Друштва, укупан износ основног капитала
Друштва, износ новчаног улога, удео члана друштва у укупном основном капиталу
изражен у процентима, врста и надлежности органа друштва, заступање друштва, трајање
и престанак Друштва као и остала питања.
Чланом 3. став 1. тачка 4. Закона о туризму је прописано да је дестинацијска
менаџмент компанија привредно друштво, специјализовано за одређену дестинацију, са
адекватним познавањем туристичких ресурса, кадровски оспособљена да креира,
организује и реализује туристичке програме и путовања, да посредује у пружању услуге
боравка, смештаја, забаве, излета, услуга водича, трансфера и других услуга, повезујући се
са свима који пружају услуге на тој дестинацији, а све ради пружања професионалних,
високо квалитетних туристичких услуга
Чланом 1. Предлогом ове одлуке је прописано да град Ужице оснива Друштво са
ограниченом одговорношћу ''Стари Град Ужице'' Ужице које обавља послове од значаја за
развој туризма, као друштво специјализовано за одређене дестинације.
Чланом 10. Предлога ове одлуке је прописано да друштво обавља послове:
- организације и реализације туристичких програма и путовања,
- посредовање у пружању услуге боравка, смештаја, забаве, излета, услуге водича,
трансфера и других услуга на Дестинацијама,
- непосредно пружа услуге корисницима и на тржишту нуди оригиналне туристичке
производе (доживљаје темељене на јединственим ресурсима и атракцијама Дестинација).
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- развија дестинацијски производ како би био иновативан и занимљив,
- одређеним туристичким дестинацијама управља као целовитим ресурсом,
- обављају послове у вези издавања локација на Дестинацијама,
- обавља послове маркетинга на Дестинацијама,
а све ради пружања професионалних, високо квалитетних туристичких услуга.
Чланом 9. наведеног Предлога одлуке је прописано да се делатност друштво
обавља на дестинацијама које обухватају подручја: Градске плаже, Ужичког града –
''Стари град'' (подручје обухваћено Планом детаљне регулације ''Стари град''), Клисуре
реке Ђетиње са Стапарском бањом и Стапарске градине.
Такође је Предлогом ове одлуке прописано да се оснива једночлано друштво чији
је новчани део основног капитала 100.000,00 динара, а да се средства уплаћују у целини,
приликом оснивања, што износи 100% удела у укупном капиталу друштва.
Чланом 19. Предлога ове одлуке је прописано да је управљање Друштвом
организовано као једнодомно. Органи Друштва су скупштина и директор.
Овлашћења и делокруг рада органа Друштва уређени су у складу са Законом о
привредним друштвима.
У члану 20. Предлога ове одлуке је прописано да функцију скупштине Друштва
врши једини члан Друштва, преко својих представника које именује Скупштина града
Ужица.
Предлогом ове одлуке је такође прописано да друштво у пословном промету
заступа и представља директор Друштва, без ограничења.
Директор друштва може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писано
пуномоћје за заступање друштва.
Друштво има једног директора који је и законски заступник друштва.
Скупштина друштва именује директора.
Потреба за оснивањем оваквог облика Друштва настала је због заштите
споменичког наслеђа које је у последњих неколико година иновирано значајним улагањем
у дестинацију која ће у будућности довести до развоја туризма као и садржаја на
наведеној дестинацији, али и развоју самог града Ужица.
Градско веће је на седници одржаној 28.02.2020.године, утврдило Предлог Одлуке
о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу „Стари Град Ужице“ и предлаже
Скупштини да предлог размотри и усвоји.
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