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На основу члана 137.став 1. тачка 16. Закона о привредним друштвима („ Службени гласник 
РС “ број 125/04 ), члана 30. Уговора о оснивању Привредног друштва „ Бизнис инкубатор 
центар Ужице „ ДОО, Скупштина Друштва на седници одржаној дана 16.10.2008.године, 
усвојила је  
 
 
 

С Т А Т У Т 

ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТАР УЖИЦЕ „ДОО 
 
 

I   ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ 
 
      Члан 1. 
 
Овим Статутом , у складу са Законом , уређује се питање оснивања , организације , 
делатности, управљања и рада Привредног друштва „Бизнис инкубатор цантар Ужице“ ДОО 
( у даљем тексту: Друштво ), а нарочито : 

- фирма и седиште Друштва 
- делатност Друштва 
- укупан износ основног капитала, врста и висина улога и начина уписа, 
- деоба добити и начин сношења ризика  и покрића губитка, 
- избор, опозив и делокруг органа Друштва 
- заступање, 
- резерве, 
- начин промене облика Друштва 
- поступак измене и допуне Статута, 
- друга питања значајна за рад Друштва 

 
 

Члан 2. 
 

Привредно друштво „Бизнис инкубатор центар Ужице“ ДОО основано је Одлуком о 
оснивању привредног друштва „Бизнис инкубатор центар Ужице“ ДОО ( „Службени лист 
града Ужица“ број 6-1/08 ) коју је донео Привремени орган општине Ужице и Одлуком о 
оснивању привредног друштва „Бизнис инкубатор центар Ужице“ ДОО број. 118-10/08 од 
24.06.2008.године коју је донела Регионална развојна агенција „ЗЛАТИБОР“ ДОО. 
Оснивачи град Ужице и Регионална развојна агенција „ЗЛАТИБОР“ ДОО су међусобне 
односе , организацију , развој и пословање Друштва, повезивање са другим правним и 
физичким лицима , приступање нових чланова , надлежност и одговорност органа 
Друштва, права  и обавезе запослених, као и друга питања која су од значаја за рад , 
остваривање заједничких пословних интереса и циља због кога је Друштво основано, 
уредили Уговором о оснивању Привредног друштва „Бизнис инкубатор центар Ужице“ 
ДОО. 
 
      Члан 3. 
 
Друштво је правно лице и има право да закључује уговоре и прузима друге правне послове 
и правне радње у оквиру своје правне и пословне способности. 
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Члан 4. 

 
За обавезе преузете у правном промету према трећим лицима Друштво одговара 
целокупниом својом имовином. 
 
 

Члан 5. 
 
Оснивач одговара за обавезе Друштва само до износа уговореног , а неуплаћеног улога у 
имовину Друштва. 
 
 
II  ФИРМА И СЕДИШТЕ ДРУШТВА 
 

Члан 6. 
 

Пуно пословно име је: „Бизнис инкубатор центар“ ДОО Ужице. 
Скраћено пословно име друштва је:  „Бизнис инкубатор центар“. 
 

Члан 7. 
 

У правном промету и пословању у целини, Друштво иступа искључиво под својом фирмом. 
Фирма Друштва може се променити одлуком Скупштине друштва. 
 

Члан 8. 
 

Седиште Друштва је у Севојну, Улица драгачевска бб. 
Седиште Друштва може се променити одлуком Скупштине Друштва.  
 

Члан 9. 
 
Друштво има свој печат и штамбиљ. 
Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име Друштва. 
Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика и садржи име фирме Друштва, као и простор за 
уписивање броја предмета  и датум завођења одлука, односно аката у деловодни протокол.  

 
 

Члан 10. 
 
Печат и штамбиљ се чувају и обезбеђују од неовлашћеног коришћења и злоупотребе. 
 

Члан 11. 
 

Печут и штамбиљ се користе у правном промету као обележје и доказ веродостојности о 
легалности пословања Друштва. 
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ΙΙΙ  ДЕЛАТНОСТИ ДРУШТВА 
 

Члан 12. 
 
Друштво као претежну делатност уписану под шифром 7022 – Консултантске активности у 
вези с пословањем и осталим управљањем 

О обављању и промени делатности одлучује Скупштина друштва. 
 

Члан 13. 
 
Друштво може да отпочне обављање делатности, да обавља делатност и да мења услове 
њеног обављања кад надлежни орган донесе решење да су испуњени услови у погледу 
техничке опремљености, заштите на раду и заштиту и унапређењу животне средине, као 
и друге прописане услове. 
 

Члан 14. 
 
Друштво може извршити промену делатности уписаних у регистар у складу са својим 
пословним интересима и програмима развоја. 
О промени или допуни делатности одлучује Скупштина Друштва. 
 
 

Члан 15. 
 
Друштво може, без уписа у регистар, да обавља и друге делатности које служе делатности 
уписаној у регистар, које се уобичајно обављено уз те делатности уписаној у регистар, које 
се уобичајно обављају уз те делатности и то у мањем обиму и привремено. 

 
 
ΙV  УПИСАНИ И УПЛАЋЕНИ ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА 
 
 

Члан 16. 
 
Укупни уписани основни капитал Друштва износи 500,00 € у динардско противвредности 
по средњем курсу на дан уплате. 
Укупни уплаћени основни капитал Друштва износи 500,00 € у динарској 
противвредности по средњем курсу на дан уплате. 
 

Члан 17. 
 
Оснивачи учествују у основном капиталу према следећим процентима: 
 
1. Град  Ужице..................уписани капитал.............................485,70 € 
                                                уплаћен капитал...............................485,70 € 

            удео.........................................................97,14 % 
 
 
2.   РРА“Златибор“............уписани капитал...................... ............14,30 € 
                                                уплаћен капитал....................................14,30 € 

           удео...............................................................2,86 % 
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V  НЕНОВЧАНИ УЛОЗИ ДРУШТВА  
 
 
 

Члан 18. 
 
Неновчани улог Друштва могу да чине израда пројеката, студија, спровођење различитих 
обука, омогућавање остваривања контакта са потенцијалним инвеститорима, 
донаторима, међународним организацијама и слично, за потребе станара и трећих лица. 
 

Члан 19. 
 
Оснивачи су дужни да регистрацију повећања оснивачког капитала врше једном 
годишње. 
 
 
VΙ  ОРГАНИ ДРУШТВА 

 
Члан 20. 

 
Органи друштва су: 

- Скупштина Друштва, 
- Директор Друштва. 
 

Члан 21. 
 

Скупштина Друштва броји седам чланова и то, пет чланова 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 преставник 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 Статута чланови Града Ужица имају по 485,70 гласова, а чланови 
РРА“ЗЛАТИБОР“ДОО имају по 14,30 гласова што укупно износи 500 гласова. 

 

Члан 22. 
 

Скупштина Друштва надлежна је за одлучивање о следећим питањима: 

1. Доноси измене и допуне Статут Друштва,  а у складу са овлашћењем из Статута, 

2. Врши измене и допуне  Уговора о оснивању, а у складу са овлашћењем и законом, 

3. Одлучује о промени седишта,пословног имена, заштитног знака, делатности, 

4. Утврђује пословну политику Друштва,  

5. Усваја План и програм пословања Друштва, 

6. Усваја годишњи обрачун и извештаје о пословању, 

7. Одлучује о начину реинвестирања добити као и о покрићу губитка, 

8. Одлучује о приступању нових чланова Друштва, 

9. Одлучује о иступању чланова Друштва, 

10. Одлучује о повећању и смањењу капитала, 
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11. Одлучује о располагању уделима чланова Друштва, 

12. Одлучује о статусним променама, промени облика и престанку Друштва, 

13. Одлучује о допунским уплатама, повраћају накнадних допунских уплата, 

14. Одлучује о захтевима чланова Друштва постављеним по различитим основама, 

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 и заменика 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. Одлучује о другим питањима у складу са законом. 
 

Члан 23. 
 

Седница Скупштина  сазива се седам дана пре заседања писменим позивом сваком члану уз 
прилагање Дневног реда и материјала. 
Седница се може сазвати и по хитном поступку, телефонским путем, у случају ванредних 
околности. 

 
 

Члан 24. 
 
Скупштина доноси одлуке јавним гласањем. 
Скупштина Друштва доноси своје одлуке већином гласова чланова. 

 
Члан 25. 

 
Седнице Скупштине се одржавају по потреби, а најмање два пута годишње. 
Скупштина се обавезно сазива ради: 
- усвајања годишњег обрачуна и извештаја о пословању Друштва, 
- усвајања предлога Програма пословања за наредну годину Друштва, 
- ако Друштво послује са губитком. 
 

Члан 26. 
 

Седницу Скупштине сазива председник скупштине Друштва, који у позиву одређује дан, 
време и место. 
Захтев за сазивање седнице може председнику Друштва да поднесе и директор Друштва 
или једна трећина чланова скупштине Друштва. 
 
 
VΙΙ  ДИРЕКТОР ДРУШТВА 
 
 

Члан 27. 
 

Директора Друштва именује и разрешава Скупштина Друштва, у складу са законом и 
Уговором о оснивању Привредног  друштва „Бизнис инкубатор центар“ДОО Ужице. 
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Члан 28. 

 
Директор Друштва води и организује пословање Друштва и обавља следеће послове: 
1. Заступа и представља Друштво према трећим лицима, 
2. Координира са оснивачима Друштва, 

3. Утврђује заједничке циљеве и планове развоја оснивача, које у случају потребе доставља 
Скупштини на усвајање, 

4. Стара се о законитости рада Друштва и одговара за законитост рада Друштва, 

5. Одлучује о коришћењу средстава Друштва за текуће пословање, 

6. Одлучује о ангажовању лица за обављање послова у Друштву по основу радног односа или 
других облика ангажовања, 

7. Одлучује о правима и обавезама запослених из радног односа, 

8. Одлучује о службеним путовањима запослених, 

9. Припрема план рада и развоја Друштва, 

10. Доноси опште акте које не доноси скупштина Друштва, 

11. Стара се о припреми годишњег обрачуна, 

12. Даје смернице запосленим за остваривање пословне политике, 

13. Врши друге послове у складу са законом и одлуком Скупштине. 
 
 
 

 
Члан 29. 

 
Друштво заступа директор у оквиру својих права и дужности утврђених законом, Уговором 
о оснивању и овим Статутом. 
Директор заступа друштво са неограниченим овлашћењем. 
 

Члан 30. 
 

Услови за именовање директора Друштва су следећи: 
- да има најмање високу стручну спрему, 
- да поседује способност организације и руковођења, 
- да има најмање пет година радног искуства у руковођењу, 
- да има искуство у управљању пројектима, 
- активно знање једног светског језика, 
- активно знање рада у Microsoft Оffice. 

 
Члан 31. 

 
Мандат директора траје четири године и може се поново именовати. 
Уколико Скупштина одлучи да ће се избор и именовање директора вршити на основу 
јавног конкурса, конкурс се расписује најмање месец дана пре истека мандата именованог 
директора, односно истека законског рока на који се може именовати вршилац дужности. 
Права и обавезе директора се регулишу одговарајућим уговором који закључује директор и 
Скупштина Друштва. 
Радни однос са директором се може закључити на одређено време. 
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Члан 32. 
 

Поред директора, Друштво могу заступати  и заступници за закључење одређених уговора 
или за вршење других правних радњи, уз сагласност Скупштине. 
Овлашћења заступника и престанак права заступања уписују се у регистар. 
 

Члан 33. 
 

Друштво могу заступати и пуномоћници које овласти директор писменим путем и то за 
поједине послове, групу послова или радње у поступку. 
 

Члан 34. 
 

Директор може да изда појединачну, односно колективну прокуру, уз сагласност 
Скупштине. 
Давање и престанак прокуре уписује се у регистар код надлежног суда, у складу са законом. 
 
 

Члан 35. 
 
Опуномоћени заступник је дужан да свој оверени потпис достави суду који води регистар. 
Лица која су овлашћена за располагање новчаним средствима, дужна су да своје оверене 
потписе доставе организацији надлежној за послове платног промета. 
 
 
VΙΙΙ КЛАУЗУЛА КОНКУРЕНЦИЈЕ 

 
 

Члан 36. 
 

Директор Друштва не може вршити ту функцију, нити бити запослен, односно не може 
бити прокуриста у другом привредном друштву исте или делатности која би могла бити 
конкурентна, нити би могао бити предузетник који обавља такву делатност. 
 
 
 
ΙX  УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 
 
 
 

Члан 37. 
 

Друштво је организовано као јединствена организациона и пословно-технолошка целина. 
 

Члан 38. 
 

Одлуком директора  ближе се уређује организација Друштва, начин распореда радних 
задатака, распоред радника и других ангажованих лица. 
 
 
 
 



Бизнис инкубатор центар доо Ужице                                                                              

СТАТУТ БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТРА ДОО УЖИЦЕ                  ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 

 
 
X   РАДНИЦИ У ДРУШТВУ 
 
 
 

Члан 39. 
 

Запослени у Друштву остварују своја права у складу са Законом о раду, Анализи послова и 
систематизацији радних места, Уговором о раду, као и посебним актом Друштва и овим 
Статутом. 
 
 

Члан 40. 
 

Радници одговарају за извршење радних и других обавеза како дисциплински, тако и 
материјално. 
О дисциплинској и материјалној одговорности радника одлучује директор. 

 
 

Члан 41. 
 

Право на штрајк запослени у Друштву остварују у складу са законом, при чему се мора 
обезбедити минимум процеса рада. 
 
 
 
 
 
 
 
XΙ  ПРЕСТАНАК ДРУШТВА 
 
 
 

Члан 42. 
 

Друштво је основано на неодређено време. 
Друштво може престати са радом у следећим случајевима: 

- Одлуком чланова Скупштине, 
- Стечајем,(банкротством) 
- У другим случајевима утврђеним законом и уговором о оснивању. 

 
 
 

XΙΙ  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

 
Члан 43. 

 
У свом пословању Друштво је дужно да се придржава свих позитивних прописа који се 
односе на заштиту животне средине. 



Бизнис инкубатор центар доо Ужице                                                                              

СТАТУТ БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТРА ДОО УЖИЦЕ                  ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 

 
 

Члан 44. 
 

Заштита животне средине уређује се посебним актом Друштва, који доноси директор, у 
складу са одредбама одговарајућих законских прописа. 
 
 
 
XΙΙΙ   КЊИГА ОДЛУКА ДРУШТВА 
 
 

Члан 45. 
 

Одлуке које се доносе у Друштву, у вршењу функције управљања, уписују се у Књигу одлука 
Друштва. 
Одлуке које нису уписане у Књигу одлука, не производе правно дејство. 
 

Члан 46. 
 

Књига одлука се води уредно. 
Податци уписани у Књигу одлука не смеју се мењати ни допуњавати. 
 
 
 
XΙV   ПОСЛОВНА ТАЈНА 
 

Члан 47. 
 

Пословну тајну представљају исправе и податци чије би саопштавање неовлашћеним 
лицима било противно пословању Друштва и које би нанело штету интересима и 
пословном угледу. 

 
Члан 48. 

 
Дужност чувања пословне тајне траје и после престанка статуса оснивача, престанка 
мандата директора и после престанка радног односа. 
 
 
XV    ОПШТИ АКТИ ДРУШТВА 
 
 

Члан 49. 
 

Статут је основни општи акт Друштва. 
Поред Статута, Друштво има и друга општа акта, правилнике и одлуке којима се уређују 
односи у Друштву, у складу са законом, Уговором о основању и овим Статутом. 
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Члан 50. 
 

Други општи акти Друштва морају бити у сагласности са овим Статутом. 
Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у Друштву, морају бити у 
складу са општим актима и овим Статутом. 
 
 
XVΙ   ПОСТУПАК ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 
 
 

Члан 51. 
 

Скупштина Друштва може овај Статут изменити и допунити у свако време. 
 
 
XVΙΙ   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 52. 
 

Овај Статут ступа на снагу наредног дана од дана усвајања на Скупштини Друштва. 
 
 

          Скупштина Друштва  
          Председник Милија Зарић 

________________________ 


