
 
 
 

  
 
На основу чл.141. и 591. Закона о привредним друштвима Сл.Гласник  
РС бр.36/2011 од 25.5.2011.год. и одлуке скупштине оснивача “БИЗНИС 
ИНКУБАТОР ЦЕНТАР УЖИЦЕ” ДОО, дана 30.01.2012. донет је ; 
 
 

 
 

          У Г О В О Р   
О УСКЛАЂИВАЊУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 

     “БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТАР УЖИЦЕ” ДОО 
    СА ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА 

 

 
       
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 
      Чл.1. 

 

Скупштина “БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТАР УЖИЦЕ” ДОО  /у даљем тексту: 
Друштво/, овим уговором усклађују Друштво са одредбама Закона о привредним 
друштвима од 25.05.2011.год.  и регулишу сва питања неопходна за рад и пословање 
Друштва. 
Овај уговор представља пречишћен текст оснивачког акта овог привредног друштва. 
 
 
      Чл.2. 
 
Усклађивањем Друштва у смислу предходног члана оснивачи  из члана 3. овог 
уговора, задржавају циљ и сврху због којих је Друштво основано а који су у 
функцији  унапређења и остварења заједничких пословних интереса,који се 
првенствено односе на пружање консултантских услуга малим и средњим 
предузећима и предузетницима који се организационо налазе у оквиру Бизнис 
инкубатор центра, као и осталим малим и средњим предузећима и предузетницима  
ван Бизнис инкубатор центра. 
  
      Чл.3. 
 
Овом уговором оснивачи Друштва  регулишу следећа питања: 
-Пословно име и седиште Друштва, 
-Правну форма, 
-Облик организовања, 
-Органе Друштва, 
-Начин и поступак доношења одлука, 
-Заступање и представљање, 
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-Удео оснивача, пренос и начин стицања удела, 
-Престанак чланства у Друштву, 
-Иступање оснивача и повлачење удела, 
-Поништај удела, 
-Стицање сопствених удела, 
-Претежну делатност 
-Приступање нових чланова Друштва, 
-Основни капитал, смањење и повећање, 
-Расподелу добити и покриће губитка, 
-Статусне промене, 
-Пословну сарадњу и повезаност са другим привредним друштвима, 
-Заштиту животне средине, 
-Остала питања у складу са законом. 
 
   

     Чл.4. 
 

Оснивачи Друштва су: 
 

1.Град Ужице, мат.бр.6187003876,Димитрија Туцовића 52, Ужице. по одлуци  
Привременог органа општине Ужице бр.6-1/08 од 06.5.2008.год.и 
 
2.Регионална развојна агенција „ЗЛАТИБОР“ДОО,Петра Ћеловића бб, по 
одлуци Скупштине бр.118-10/08 од 24.6.2008.год. 
 
Друштво је основано на неодређено време, новчаним улогом оснивача из 
чл.16.овог уговора. 
 
 
      Чл.5. 

 

Пуно пословно име Друштва је: 

“БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТАР УЖИЦЕ“ДОО, Ужице. 

Скраћени назив је: „БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТАР“ДОО, Ужице. 

О промени пословног имена одлучује скупштина Друштва. 
Седиште Друштва је у Ужицу, Севојно, Улица Драгачевска бб.  
О промени седишта одлучује Скупштина Друштва. 

 

      Чл.6. 

 

Правна форма Друштва је: Друштво са ограниченом одговорношћу. 
Друштво је основано као самосталан привредни субјекат који обавља делатности 
ради стицања добити. 
 
      Чл.7. 
 
Друштво послује као вишечлано  и једнодомно  привредно друштво са следећим 
подацима: 
Матични број…………….20445653, 
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ПИБ……………………….105728430, 
Друштво је уписано код АПР решењем БД.119984/2008 од 01.8.2008.год. 
 
 
      Чл.8. 

 

Заштитни знак Друштва чини квадрат ( круг ) у комбинацији сиве, жуте и плаве боје, 
истачканог поља са исписаним пуним или скраћеним  пословним именом и седиштем 
Друштва. 

Текст је исписан на плавој подлози ћириличним или латиничним писмом. 

Одлуку о промени заштитног знака Друштва доноси скупштина Друштва.  

       

Чл.9. 

 

Друштво има свој печат и штамбиљ. 

Печат Друштва је округлог облика уобичајених димензија који садржи пуно или 
скраћено пословно име Друштва исписано на српском језику ћириличним или 
латиничним писмом.. 

      Чл. 10. 

 

Штамбиљ Друштва је правоугаонг облика уобичајених димензија који поред пуног 
пословног имена и седишта Друштва , исписаног ћириличним или латиничним 
писмом садржи и деловодни број, деловодни број предмета и датум завођења акта у 
књигу одлука.. 
Начин коришћења и чувања печата и штамбиља, њихову употребу и задужење, 
њихов број врсту и величину као и остале податке утврђује директор својом 
одлуком. 
  
      Чл.11. 

 

Друштво обавља као претежну делатност уписану под шифром..7022...Консултантске 
активности у вези с пословањем и осталим управљањем. 

Поред претежне делатности Друштво може да обавља све остале делатности које су у 
функцији обављања претежне делатности и стицања добити. 
Друштво обавља послове спољне трговине и пружања услуга у спољнотрговинском 
промету. 
О обављању и промени делатности одлучује скупштина Друштва. 
      

Чл.12. 

 

Друштво преузима обавезу да у оквиру  регистроване делатности пружа 
информације малим и средњим предузећима и предузетницима о економској 
политици, активностима и програмима међународне помоћи, пружање савета у вези 
израде пословних планова и позиционирања на ино тржишту, давање информација о 
правној регулативи и стандардима, организовању обука и саветовања од интереса за 
мала и средња предузећа  и слично. 
Посебне активности Друштво ће предузимати ради регионалног повезивања и 
сарадње како између оснивача, тако и привредних субјеката. 
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Друштво се обавезује да ће послове које не може самостално обављати,обавезно 
уступити својим оснивачима, под условом да је понуда најповољнија. 
   
   
 ИМОВИНА ДРУШТВА 
 
  

Чл.13. 

 

Имовину Друштва чини право својине на покретним и непокретним 
стварима,новчана средства,хартије од вредности и друга имовинска права. 

Неновчани улог РРА“ЗЛАТИБОР“ ДОО представљају урађени пројекти, различите 
врсте студија  и слично а према процени у сваком конкретном случају што ће се 
накнадно дефинисати посебном одлуком и кад се за то стекну услови. 

Почетну имовину Друштва чине новчани улози оснивача. 
   
 

 

Чл.14. 

 

Друштво има обавезну резерву која се формира из добити у складу са законом и 
одлуком скупштине. 

Обавезна резерва износи најмање 10% основног капитала. 

У обавезну резерву сваке године се уноси најмање 5% од добити Друштва уколико је 
добит остварена. 

Одлуком скупштине Друштва се могу оснивати и други фондови у складу са 
потребама Друштва. 
 

Чл.15. 

 

Поред обавезне резерве Друштво може формирати и посебне резерве у складу са 
законом и одлуком скупштине. 
 

Чл.16. 

 

Друштво одговара за своје обавезе целокупном својом имовином. 
Оснивачи Друштва одговарају за обавезе Друштва у складу са законом. 
 
 
ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА 
 
 
 

Чл.17. 
 

Укупан основни капитал Друштва износи....500,00 ЕУР. 
Уплаћен капитал Друштва износи  ................500,00 ЕУР. 
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Појединачно учешће оснивача у укупном капиталу од 100% одређено је 
подацима наведеним у чл.16 овог Уговора.  
 
 

Чл.18. 
 

Оснивачи учествују у основном капиталу према следећим подацима: 
 
1.Град Ужице,................уписан капитал..............485,70  ЕУР,  
                    уплаћен капитал.............485,70 ЕУР, 
                    УДЕО................................ 97,14  %, 
 
2.РРА“ЗЛАТИБОР“,  уписан капитал ...............14,30 ЕУР,  
                    уплаћен капитал..............14,30 ЕУР, 
                    УДЕО..................................2,86 %, 
 
У складу са потребама Друштва оснивачи Друштва могу повећати основни капитал 
Друштва новим  новчаним и неновчаним улозима, пословним резултатом Друштва, 
улозима нових чланова и у другим случајевима предвиђеним законом. 
 
 
ПРЕНОС И СТИЦАЊЕ УДЕЛА У ДРУШТВУ 
 
 

Чл.18. 

 

Члан Друштва стиче удео у Друштву сразмерно вредности улога. 

Приступање нових чланова врши се у складу са законом уз предходну одлуку 
скупштине чланова Друштва који су већ уписани код Агенције за привредне 
регистре. 

Члан који приступа стиче статус члана Друштва по уплати или уносу оснивачког 
улога и уписом код Агенције за привредне регистре. 

Сваки члан Дрштва може имати само један удео. 

Друштво може члану Друштва издати потврду о уделу која нема својство хартије од 
вредности. 
 

Чл.19. 

 

Удео у Друштву може се слободно преносити између чланова Друштва. 

Преносилац удела је дужан да свој удео прво понуди осталим члановима Друштва, 
који су дужни да се по датој писменој понуди изјасне најкасније у року од 30 дана, у 
противном се сматра да је понуда одбијена, па преносилац удела има право да 
продају или пренос удела  изврши трећем правном или физичком лицу у складу са 
законом. 

Услови продаје или преноса удела трећем правном или физичком лицу не могу бити 
повољнији од услова датих члановима Друштва.  
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Ако више чланова Друштва да понуду ради куповине удела, удео ће се поделити 
између њих на једнаке делове.  
 
 
               Чл.20. 
 
Друштво може стицати сопствене уделе преносом или куповином од осталих 
чланова Друштва. 
Са сопственим уделом Друштво поступа у складу са законом, продајом трећем 
правном или физичком лицу или смањењем капитала уколико продаја сопственог 
удела није извршена. 
 
 
ДОБИТ ДРУШТВА И СНОШЕЊЕ РИЗИКА 
 
 
      Чл.21. 

 

Оснивачи су сагласни да сва добит остварена у пословању остане у Друштву. 
Скупштина доноси одлуку  на основу одговарајућих законских прописа и у складу са 
овим уговором о усмеравању добити у фонд обавезних резерви као и у друге 
фондове . 
 

Чл.22. 

 

Губитак исказан у пословању Друштва покрива се из обавезних резерви. 

Одлуку о смањењу капитала због покрића губитка доноси скупштина Друштва у 
складу са Законом о привредним друштвима и овим Уговором. 

Смањењем капитала у смислу предходног става процентуално се смањује удео 
оснивача што се прецизира одлуком скупштине зависно од висине исказаног губитка 
и процентуалног учешћа оснивача у укупном капиталу са којим процентом основачи 
учествују у покрићу губитка на терет свог удела. 
  
      Чл.23. 

 

Оснивачи Друштва у складу са одлуком скупштине могу додатним улозима покрити 
губитак Друштва.  

Допунске уплате одређују се сразмерно уделу члана Друштва. 
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КЊИГА ЧЛАНОВА ДРУШТВА 
 
 

Чл.24. 

 

Друштво води књигу чланова Друштва. 

У књигу чланова Дрштва се уноси: 

-пословно име и седиште члана Друштва, 

-висина улога сваког члана Друштва,и проценат учешћа у укупном капиталу, 
-измене које се односе на осниваче, затим допунске уплате, повећање основног 
улога, пренос и слично. 
-исплате, деоба и слично, 
-остали подаци у складу са законом. 
 
       Чл.25. 
Сваки члан Друштва има право увида у књигу удела, као и у списе и исправе које се 
односе на остале чланове Друштва.. 

 

 
ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ 
 
 

Чл.26. 

 

Друштво је дужно да води пословне књиге, доноси и објављује рачуноводствене 
податке, периодичне и годишње обрачуне и пословне извештаје, као и остало у 
складу са законом. 

Одлуком директора се ближе одређује начин вођења књига и уношења података.  

 

Чл.27. 

 

Скупштина или члан  Друштва  може наложити да се изврши ревизија 
рачуноводствених података Друштва или резултата пословања, као и осталих 
података битних за пословање и рад Друштва. 

Уколико се ревизија врши на захтев члана Друштва, у том случају трошкови ревизије 
падају на терет тога члана. 

Ревизија се врши у складу са Законом о рачуноводству и ревизији. 
 

Чл.28. 

 

У смислу одредбе предходног члана одлуку о избору ревизорске куће доноси  
скупштина Друштва, а у случају да се ревизија врши по предлогу члана Друштва 
исти сам одлучује о избору ревизорске куће. 
Друштво је обавезно да ревизору стави на располагање све потребне исправе и 
пружи све неопходне информације и објашњења у циљу несметаног и стручног рада 
и обраде података. 
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ОРГАНИ ДРУШТВА,ДЕЛОКРУГ, ИЗБОР И ОПОЗИВ 
 
 

Чл.29. 

Органи Друштва су: 

1. Скупштина, 
2. Директор 

 
 

СКУПШТИНА, 

 

 

Чл.30. 

 

Скупштина Друштва броји седам чланова. и то, пет именује Град Ужице, а два 
РРА“ЗЛАТИБОР“ДОО. 

У случају повећања броја чланва Друштва број чланова скупштине се повећава, 
најмање за једног члана по члану који приступа. 

Укупан број гласова са којим скупштина Друштва располаже добија се множењем 
укупног унетог или уплаћеног капитала са бројем један. 

Број гласова са којим располаже представник оснивача као члан скупштине добија се 
делењем укупног броја гласова којим располаже оснивач са бројем чланова тога 
оснивача. ( 485,70:5=97,14; и 14,30:2=7,15 ) 

У време доношења овог уговора чланови РРА“ЗЛАТИБОР“ДОО имају по 7,15 
гласова, а чланови Града Ужице по 97,14, што укупно износи 500 гласова. 

 

Чл.31. 

 

Скупштина доноси одлуке већином од укупног броја гласова Друштва, осим ако за 
поједина питања законом није изричито прописана већина за одлучивање.  

Скупштина одлучује о следећим питањима: 
1.Усваја Уговор о оснивању, као оснивачки акт Друштва, 
2.Врши измене и допуне овог уговора, 
3.Одлучује о промени седишта,пословног имена,заштитног знака, делатности, 
4.Утврђује пословну политику Друштва, 
5.Усваја годишњи обрачун и извештаје о пословању, 
6.Одлучује о начину реинвестирања добити као и о покрићу губитка, 
7.Одлучује о приступању нових чланова Друштва, 
8.Одлучује о иступању чланова Друштва, 
9.Одлучује о повећању и смањењу капитала, 
10.Одлучује о располагању уделима чланова Друштва, 
11.Одлучује о статусним променама, промени облика и престанку Друштва, 
12.Одлучује о допунским уплатама, повраћају накнадних допунских уплата, 
13.Одлучује о деоби удела, 
14.Одлучује о затевима чланова Друштва постављеним по различитим основама, 
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15.Одлучује о заступању Друштва у судским и другим поступцима против чланова 
Друштва или органа управљања, 
16.Одлучује о трајној пословној сарадњи и повезивању са другим привредним 
друштвима, 
17.Одлучује о оснивању нових друштава или огранака Друштва, 
18.Бира и опозива директора Друштва, 
19.Одлучује о другим заступницима Друштва, 
20.Бира председника скупштине и доноси пословник о свом раду, 
21.Врши надзор над законитошћу рада Друштва и директора, 
22.Прегледа периодичне и годишње обрачуне и утврђује да ли су сачињени у складу 
са законом, 
23.Утврђује да ли се пословне књиге и друга документа Друштва воде у складу са 
законом,  
24.Даје мишљење о предлозима о реинвестирању,  
25.Одлучује о другим питањима у складу са законом. 
 

Чл.32. 

 

Скупштина Друштва може пренети поједине послове из своје надлежности на 
директора Друштва. посебном одлуком. 

Директор Друштва је дужан да по датом пуномоћју на првој седници информише 
скупштину о извршењу поверених послова, као и да поднесе извештај о осталим 
битним елементима и подацима који се односе на дато овлашћење. 
 

Чл.33. 

 

Седнице скупштине се одржавају по потреби а најмање два пута годишње. 

Седнице скупштине сазива председник скупштине Друштва. 

Једна скупштина у току године се обавезно сазива  ради усвајања годишњег 
обрачуна и извештаја о пословању Друштва. 

СкупштинуДруштва може сазвати: члан Друштва и директор. 

Скупштина Друштва се обавезно сазива ако Друштво послује са губитком. 
Остала питања која се односе на сазивање, рад и одлучививање на скупштини 
регулисаће се Пословником о раду органа Друштва. 
 
 
ДИРЕКТОР 

 

      Чл.34. 

Послове заступања и представљања  Друштва обавља директор Друштва. 

Одлуку о избору или именовању директора доноси скупштина Друштва.  

Мандат директора Друштва траје четири године уз могућност реизбора. 

За директора Друштва може бити именовано лице које поред општих законских 
услова испуњава и посебне услове и то: 
-поседује најмање вишу стручну спрему, 
-поседује организаторске способности и смисао за руковођење, 
-има предходно искуство у обављању ових или сличних послова најмање три године,  
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-активно знање енглеског језика или другог светсог језика. 
 
       
 

Чл.35. 
 
Конкретизација  или допуна услова из предходног члана врши се посебном одлуком 
скупштине пре доношења одлуке о расписивању конкурса о избору директора или 
његовом именовању. 
Одлуком из предходног става регулише се начин и поступак избора или именовања 
директора као и остала питања која су у функцији доношења одлуке. 
У случају да се не донесе одлука о избору или именовању директора у том случају се 
именује вршилац дужности директора на период до годину дана. 
По истеку времена именовања вршиоца дужности може се донети највише још једна 
нова одлука о именовању истог или другог лица за вршиоца дужности. 
 
      Чл.36. 

Одлуку о именовању или избору директора Друштва доноси скупштина Друштва на 
основу критеријума из  члана 34 овог уговора из реда проверених стручњака 
Друштва или лица са стране. 

У време закључивања овог уговора послове директора Друштва обавља Милан 
Чолић из Ужица, ЈМБГ 2008958790013, према посебној одлуци скупштине. 

Права и обавезе по основу обављања послова директора регулишу се уговором по 
основу радног односа, или по другом основу. 

Критеријуме у уговору по коме се ахгажује директор Друштва утврђује скупштина 
посебном одлуком. 

 

      Чл.37.  

      

Директор Друштва води и организује пословање Друштва и обавља следеће 

послове: 

-Заступа и представља Друштво према трећим лицима, 
-Кординира са оснивачима Друштва, 
-Стара се о законитости рада Друштва и одговара за законитост рада Друштва, 
-Одлучује о коришћењу средстава Друштва за текуће пословање, 
-Одлучује о ангажовању лица за обавлање послова у Друштву по основу радног 
односа или других облика ангажовања, 
-Одлучује о правима и обавезама запослених из радног односа, 
-Одлучује о службеним путовајима запослених, 
-Припрема план рада и развоја Друштва, 
-Доноси опште акте које не доноси скупштина Друштва, 
-Стара се о припреми годишњег обрачуна, 
-Даје смернице запосленим за остваривање пословне политике, 
-Врши друге послове у складу са законом и одлуком скупштине. 
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Чл.38. 

 

Директор Друштва одговара за штету коју наноси својом одлуком ако је та одлука 
донета грубом непажњом или са намером да се та штета проузрокује, како Друштву 
тако и трећим правним или физичким лицима. 

 

       

 

Чл.39. 

 

Директор Друштва може бити разрешен пре истека мандата одлуком скупштине ако : 

-Друштво послује са губитком, 
-Због неспособности да успешно води и организује пословање Друштва као и да се 
стара о законитости рада Друштва, 
-Ако својом кривицом нанесе материјалну штету Друштву, 
-Ако не поштује одредбе закона,; 
-На сопствени захтев, 
-У другим случајевима прописаним законом.  
Одлука о разрешењу може да садржи разлоге због којих се доноси. 

             Чл.40. 

Друштво може формирати  и друге органе и саветодавна тела за поједине области и 
ресоре рада о чему одлучује скупштина Друштва. 

 

КЊИГА ОДЛУКА 

Чл.41. 

 

Друштво је дужно да уредно води књигу одлука у коју се уносе подаци који се 
односе на број одлуке,орган који је одлуку донео, предмет одлуке, време примене и 
слично.  

Подаци у књизи се не смеју брисати нити мењати. 
 
 
 
ОДГОВОРНОСТ ОРГАНА ДРУШТВА ЗА НЕЗАКОНИТЕ ОДЛУКЕ 
И ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ. 

 
Чл.42. 

 

Директор Друштва је дужан да својом одлуком обустави од извршења одлуку или  

акт,или предлог ради доношења акта који сматра незаконитим, и да о томе без 
одлагања сазове скупштину уколико скупштина није доносилац незаконитог акта. 
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Ако доносилац акта не усклади тај акт у року од 30 дана од дана пријема обавештења 
о обустави извршења директор Друштва је дужана да у следећем року од осам дана 
покрене поступак за утврђивање његове законитости. 

До доношења одлуке о законитости акт се не примењује. 

 
Чл.43. 

 

Скупштина Друштва може покренути поступак пред надлежним судом против 
органа доносиоца акта кога сматра незаконитим. 

Поступак из предходног става може покренути и члан Друштва као и повериоци 
Друштва. 
Покретање судског поступка не одлаже извршење одлуке осим у случају доношења 
привремене мере којом се акт обуставља од извршења. 
 

Чл.44. 

 

Права и обавезе запослених у Друштву регулишу се уговором о раду у складу са 

Законом о раду. 

Извештај о заснивању радног односа, као и о условима под којима је радни однос 
заснован,директор је дужан да достави председнику скупштине Друштва. 

 

 
ОСНИВАЊЕ ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА, СТАТУСНЕ  
ПРОМЕНЕ, 
 

Чл.45. 
 

Друштво може оснивати друга правна лица и удруживати своја средства у складу са 
законом. 

Друштво може поједине послове из свог делокруга обављати ван седишта,оснивањем 
огранака или на други начин у складу са законом. 

Скупштина Друштва одлучује о организовању и о улагању средстава Друштва у 
друге организационе облике. 

О статусним променама Друштва,спајању , припајању, затим о промени правне 
форме и слично одлуке доноси скупштина Друштва, већином од укупног броја 
гласова којим скупштина располаже. 
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ОБАВЕШТАВАЊЕ И ЈАВНОСТ РАДА ОРГАНА ДРУШТВА 
 
 

 
Чл.46. 

 

Ради остваривања јавности рада сви органи Друштва објављују своје одлуке на 
огласној табли Друштва или на други одговарајући начин одређен одлуком 
скупштине 
 
 

Чл.47. 

 

Чланови Друштва се обавештавају о раду Друштва и раду органа Друштва о 
рачуноводственим исказима, о резултатима пословања као и о осталим питањима 
битним за рад и пословање Друштва на седницама органа, достављањем  донетих 
одлука и слично. 

Чланови Друштва имају право да прегледају књиге и документа, да писмено 
постављају питања и траже разјашњења везано за рад и пословање Друштва, по чему 
је надлежни орган дужан да достави писмени одговор. 

Чланови скупштине Друштва су дужни да оснивача кога заступају редовно и на 
одговарајући начин упознају о свим донетим одлукама на скупштини, као и о 
осталим битним одлукама донетим од стране осталих органа Друштва. 

 
 
 
ЗАШТИТА НА РАДУ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Чл.48 

Друштво је дужно да организује,спроводи и унапређује заштиту на раду и 
заштиту животне и радне средине, у складу са законом и одговарајућим 
интерним прописима.  
Обука запослених врши се у складу са Законом о безбедности и заштити здравља. 

 

 

ПОСЛОВНА ТАЈНА 
 

Чл.49. 

Пословну тајну представљају све исправе и подаци који се односе на податке о  

пословању Друштва , као и остали подаци које надлежни орган означи одређеним 
степеном тајности. 

 Запослени су дужни да чувају пословну тајну, у противном сносе одговорност у 
складу са законом. 

Дужност чувања пословне тајне траје и после престанка радног односа или статуса 
члана Друштва у складу са законом.  
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КЛАУЗУЛА КОНКУРЕНЦИЈЕ 
 
              Чл.50. 

 

Директор Друштва или заступник уколико је именован не могу имати то својство 
нити бити запослени, односно прокуристи или заступници у било ком другом 
Друштву исте или сродне делатности која би могла бити конкурентна делатности 
Друштва. 

 

      Чл.51. 

 

Ако лице из предходног члана прекрши клаузулу конкуренције Друштво може: 
1.Изрећи престанак радног или другог уговорног односа, 
2.Тражити брисање конкурентске делатности из регистра, 
3.Тражити накнаду штете.  

Уместо накнаде штете, Друштво може од лица које је прекршило клаузулу 
конкуренције захтевати. 

1. препуштање послова учињених за свој рачун , 
2. преношење Друштву користи из закључених послова за туђ рачун као послова 

закључених за рачун Друштва, 
3. уступање Друштву права из послова закључених за туђ рачун, као послова 

учињених за рачун Друштва. 

Захтев Друштва за накнаду штете застарева за 90 дана од дана сазнања за повреду 
одредаба из предходног члана а најкасније у року од три године од дана кад је 
повреда учињена.  
 
ОПШТИ АКТИ ДРУШТВА 

 
Чл.52. 

Општи акт Друштва је овај уговор као и измене и допуне уговора. 

Правилник о организацији и систематизацији радних места, 

Правилник о рачуноводству и ревизији,, 

Правилник о канцеларијском и архивском пословању, 

Правилник о трошковима репрезентације, 

Пословник о раду скупштине, 

Правилник о раду 

Остали општи акти су одлуке, правилници, пословници и слично.. 

Сви општи акти Друштва доносе се у складу са законом. 
Сви акти Друштва морају бити у складу са овим уговором. 
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Чл.53. 

 

Измене и допуне уговора врши скупштина Друштва.  
Иницијативу за измену уговора или закључивање новог могу поднети: 
-Најмање 1/3 чланова скупштине, 
-Директор Друштва. 

Измене и допуне уговора врше се одлуком скупштине за коју се изјаснила већина од 
укупног броја гласова скупштине. 

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Чл.54. 

Овај уговор као пречишћен текст оснивачког акта  ступа на снагу даном доношења  и 
потписивања. 
На основу чл.29 Правилника о садржини регистра привредних субјеката и 
документацији потребној за регистрацију овај уговор као пречишћен текст снивачког 
акта потписује законски заступник  Друштва. 
Доношењем овог уговора  престаје обавеза овере оснивачког акта, измена и допуна 
оснивачког акта као и осталих аката које Друштво доноси. 
Овери потписа код суда или другог надлежног органа не подлеже ни овај уговор  
нити измене и допуне уговора, као ни других акта које доносе органи Друштва. 
               
             Чл.55.  
 
На питања која нису регулисана овим уговором непосредно ће се примењивати 
одгварајуће законске одредбе. 
 
 

Чл.56. 
 
Измене и допуне уговора врше оснивачи Друштва одлуком скупштине у складу са 
потреба Друштва и законским прописима. 
  

 
Чл.57. 

 
Закључивањем овог уговора престаје да се примењује Уговор о оснивању 
привредног друштва „БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТАР УЖИЦЕ“ДОО ОД 
04.7.2008.год, затим Статут  „БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТАР УЖИЦЕ“ДОО од 
16.10.2008.год.са изменама и допунама тих аката. 
Овим уговором као пречишћеним текстом аката из предходног става извршено је 
усклађивање Друштва са Законом о привредним друштвима  од 25.5.2011.год. 
 
 
 
 
 
     „БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТАР“ДОО, Ужице. 

       Д и р е к т о р 

                  Милан Чоли 
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„БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТАР“ДОО, Ужице. 

Скупштина, 
Бр.266-236/12 
Дана;30.01.2012.год. 
 
 
 
На основу чл.141. и 591. Закона о привредним друштвима и чл. 29.ст.1.т.1. 
Правилника о садржини регистра привредних субјеката и документацији потребној 
за регистрацију, скупштина  Друштва  дана 30.01.2012.год. доноси следећу; 
 
 
        О Д Л У К У 
 
1.„БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТАР“ДОО, Ужице, усклађује организовање Друштва 
као и  остала питања  са Законом о привредним друштвима од 25.5.2011.год. 
доношењем Уговора  о усклађивању Друштва као пречишћеног текста снивачког 
акта. 

 
 2. На основу чл. 29.ст.1.т.1. Правилника о садржини регистра привредних субјеката 
и документацији потребној за регистрацију,  пречишћен текст уговора  потписује 
законски заступник  Друштва. 
 
4.На основу ове одлуке а у складу са Законом о привредним друштвима престаје 
обавеза овере пречишћеног текста уговора као оснивачког акта Друштва, измена и 
допуна истог као и осталих аката који су оверавани код надлежних државних органа. 
У смислу предходне тачке констатује се да обавези овере код суда или других 
државних органа не подлеже оснивачки акт Друштва, измене и допуне истог као ни 
остала акта које доносе надлежни органи Друштва. 
 
5.Ова одлука ступа на снагу даном доношења.  
 
 
 
     „БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТАР“ДОО, Ужице. 

             Председник скупштине 
       ___________________________ 
 
 
 
 
 


