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На основу члана 154 Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији («Службени 

лист СФРЈ», бр. 84/89 и «Службени лист СРЈ 37/93 и 28/96) члана 33 Статута општине Бачка 

Топола («Сл.лист општине Бачка Топола», бр. 6/2002, 10/2002 и 12/2002) и члана 28.Статута 

општине Мали Иђош («Сл.лист општине Мали Иђош бр. 5/2002) Скупштина општине Бачка 

Топола на седници одржаној дана 18. децембра 2003.године и Скупштина општине Мали Иђош 

на седници одржаној дана 22.  децембра  2003. године донета је 
 

О Д Л У К А 
 

О ПРИСТУПАЊУ ЛИКВИДАЦИЈИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА Д.О.О. ЗА  

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНА 

БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ 

 

Члан 1. 

 

 Приступа се ликвидацији Јавног предузећа д.о.о. за урбанистичко планирање и уређење 

општина Бачка Топола и Мали Иђош (у даљем тексту: Јавно предузеће за урбанизам). 

 

Члан 2. 

 

 ЈП предузеће за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката зејдничке комуналне 

потрошње општине Бачка Топола (у даљем тексту: Јавно предузеће за грађевинско земљиште) 

преузима од од Јавног предузећа за урбанизам сву покретну имовину, новчана средства и права и 

обавезе по основу дужничко-поверилачких односа. 

 

Члан 3. 

 

 Запослене у Јавном предузећу за урбанизам преузима Општинска управа Бачка Топола и 

Јавно предузеће за грађевинско земљиште. 

 Одлуку о броју запослених из става 1. овог члана који се преузимају, донеће Извршни 

одбор Скупштине општине Бачка Топола на предлог Општинске управе Бачка Топола и Јавног 

предузећа за грађевинско земљиште. 
 

Члан 4. 

 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о организовању Завода за 

урбанизам општине Бачка Топола и Мали Иђош у Јавно предузеће д.о.о. за урбанистичко 

планирање и уређење општине Бачка Топола и Мали Иђош. 

 

Члан 5. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеним листовима 

општина Бачка Топола и Мали Иђош».  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 023-20/2003-I Председник 

Дана: 18.12.2003.год. Скупштине општине 

БАЧКА ТОПОЛА  Баби Атила с.р.,  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

МАЛИ ИЂОШ 

Број: 06-23/2003-02 Председник 

Дана:  22.12.2003.год.  Скупштине општине 

МАЛИ ИЂОШ Хорват Ласло с.р., 
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 На основу члана 8. и 333. Закона о предузећима ("Сл.лист СРЈ", бр. 29/99, 33/96, 29/97, 

59/98, 74/99, 9/2001 и 36/2002) члана 4. Закона о страним улагањима ("Сл.лист СРЈ бр. 3/2002) и 

члана 33. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", број 6/2002, 

10/2002 и 12/2002) оснивачи, Скупштина oпштине Бачка Топола коју представља председник 

Скупштине општине Бачка Топола Баби Атила са једне стране и Equipment Service Трговинско 

услужно предузеће Д.О.О. (EQUIPMENT SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság) из Будимпеште, ул. Benczúr 42., Република Мађарска, које представља 

Габор Кенде директор, са друге стране, дана 28. марта 2003. године, закључили су 

 

У Г О В О Р 

 

О ОСНИВАЊУ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 

"ТОПОЛСКИ ИНДУСТРИЈСКИ ПАРК" 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

 Оснивачи оснивају Друштво са ограниченом одговорношћу у Бачкој Тополи, државна 

заједница Србије и Црне Горе под фирмом Тополски Индустријски Парк (у даљем тксту: 

Друштво) за обављање делатности у циљу образовања индустријског парка и стварања услова за 

оснивање слободне зоне у блоку 63 укупне површине 18-33-72 ха са могућношћу проширења на 

блок 64 укупне површине 20-89-48 ха,  који ће се комунално уредити према Генералном 

урбанистичком плану града Бачка Топола након откупа земљишта у државну својину и 

одређивања општине као корисника, у циљу прибављања неопходних и законом прописаних 

планова и дозвола за образовање индустријског парка и слободне зоне, проналажења 

потенцијалних домаћих и страних предузећа вољних вршити капитална улагања у индустријски 

парк, а све то у циљу решавања незапослености на територији општине, стварања услова за 

привредни развој Општине и ради стицања добити.  

 

Члан 2. 

 

 Друштво је дужно да послује у складу са Законом, добрим пословним обичајима и 

пословним моралом. 

 

Члан 3. 

 

 Друштвом управљају оснивачи, односно представници оснивача, сразмерно проценту 

власништва у основном капиталу. 

 Запослени учествују у управљању у складу са законом, колективним уговором, овим 

Уговором и Статутом друштва. 

 

II  ФИРМА И СЕДИШТЕ 

 

Члан 4. 

 

 Друштво послује под фирмом "Тополски индустријски парк"  Д.О.О. 

 Скраћена ознака Друштва гласи: "ТИП" Д.О.О. 

 

Члан 5. 
 

 Седиште Друштва је у Бачкој Тополи, ул. Маршала Тита бр. 38. 

 Друштво може променити седиште и фирму одлуком Скупштине Друштва. 
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Члан 6. 

 

 Друштво одговора за своје обавезе целокупном својом имовином. 

 Оснивачи Друштва сносе ризик пословања друштва до висине свог улога. 

 

III  ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА 

 

Члан 7. 

 

 Друштво обавља следеће делатности: 

  

22110 Издавање књига,брошура,музичких књига и других публикација 

2212 Издавање новина 

 Ова делатност обухвата:  

 - издавање новина (дневних и периодичних) штампаних на новинској хартији, 

укључујући и рекламне новине 

22130 Издавање часописа и сличних периодичних издања 

50100 Продаја моторних возила 

 - трговину на велико и трговину на мало новим и коришћеним возилима, 

- путничка моторна возила, укључујући и специјална путничка моторна возила као што 

су амбулантна возила, минибуси и др. 

- камиони, приколице и полуприколице 

- возила за камповање као што су камп-приколице,"мото-куће" и др. 

Ова грана обухвата и: 

- трговину на велико и трговину на мало теренским моторним возилима (џип) 

- трговину на велико и трговину на мало преко посредника 

50401 Продаја мотоцикала, њихових делова и прибора 

Ова делатност обухвата: 

- трговину на велико и трговину на мало великим и малим мотоциклима 

- трговину на велико и трговину на мало деловима и прибором за мотоцикле 

- делатност посредника 

51130 Посредовање у продаји дрвне грађе и грађевинског материјала 

51150 Посредовање у продаји намештаја, предмета за домаћинство и металне и гвожђарске 

робе 

51160 Посредовање у продаји текстила, одеће и предмета од коже 

51170 Посредовање у продаји хране, пића и дувана 

51220 Трговина на велико цвећем и растињем 

51310 Трговина на велико воћем и поврћем 

Ова делатност обухвата: 

- трговину на велико непрерађеним воћем, укључујући и кромпир 

51320 Трговина на велико месом и производима од меса 

51330 Трговина на велико млечним производима, јајима и јестивим уљима и мастима 

Ова делатност обухвата: 

- трговину на велико млечним производима 

- трговину на велико јајима и производима од јаја 

- трговину на велико нејестивим уљима и мастима животињског и биљног порекла 

51340 Трговина на велико алкохолним и другим пићима 

51360 Трговина на велико шећером, чоколадом и слаткишима од шећера 

51370 Трговина на велико кафом, чајевима, какаом и зачинима 

51390 Трговина на велико осталом храном, укључујући и рибу, љускаре и мекушце 

Ова делатност обухвата и: 

- трговину на велико производима од кромпира 

- трговину на велико храном за кућне љубимце 
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51430 Трговина на велико електричним апаратима за домаћинство и радио и телевизијским 

уређајима 

Ова делатност обухвата и: 

- трговину на велико грамофонским плочама, тракама, компакт-дисковима и видео-

тракама 

- трговину на велико опремом за осветљавање 

51470 Трговина на велико осталим производима за домаћинство 

Ова делатност обухвата: 

- трговину на велико намештајем, подним покривачима и неелектричним апаратима за 

домаћинство 

- трговину на велико производима од папира, књигама, часописима и новинама,   

фотографским и оптичким предметима, предметима од коже и потрепштинама за  

путовање, сатовима, часовницима, накитом, музичким  инструментима, играма  и 

играчкама, спортским предметима, бициклима и деловима и прибором за бицикле, 

кишобранима, предметима од дрвета, прућа и плуте и др. 

51530 Трговина на велико дрветом и грађевинским материјалом 

Ова делатност обухвата: 

- трговину на велико необрађеним дрветом 

- трговину на велико производима примарне обраде дрвета 

- трговину на велико грађевинским материјалом: 

- песак, шљунак и др. 

- трговину на велико равним стаклом 

- трговину на велико санитарном опремом: 

- каде, лавабои и тоалетни и други санитарни предмети од порцулана 

63120 Складишта и стоваришта 

Ова делатност обухвата: 

- рад складишних објеката за све врсте робе и складиштење робе у слободним 

царинским зонама, 

- рад силоса за житарице, стоваришта за опште терете,стоваришта хладњаче и др. 

- складиштење разноврсне робе 

63300 Делатност путничких агенција и туроператора: помоћ туристима, на другом месту 

непоменута 

Ова делатност обухвата: 

- делатност путничких агенција, 

- пружање информација и савета и планирање путовања, 

- организација путовања, смештаја и превоза путника и туриста, 

- продаја возних карата, пакет-аранжмана и др. 

- делатност туроператора 

- делатност туристичких водича 

63400 Активност других посредника у саобраћају 

Ова делатност обухвата: 

- послове шпедиције (отпремање робе) 

- организовање и спровођење саобраћаја друмовима, морима или ваздушним путевима  

- пријем групних и индивидуалних пошиљки, укључујући и преузимање и груписање 

пошиљки 

- издавање и прибављање транспортних докумената и товарних листова 

- организовање превоза групних пошиљки друмом, железницом, ваздухом или морем, 

укључујући и преузимање и расподелу робе 

- послове царинских заступника 

- послове поморских и авио-шпедитера 

- послове руковања робом као што су паковање, препакивање, сортирање, мерење робе 

и др. 
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65210 Финансијски лизинг 

Ова делатност обухвата: 

- давање у закуп на рок који приближно одговара веку трајања имовине и закупац стиче 

све бенефиције од њеног коришћења и преузима сав ризик у вези власништвом, а 

имовина може али не мора да буде пренета 

65232 Остало финансијско посредовање 

Ова делатност обухвата: 

- остало финансијско посредовање које је у основи повезано с расподелом фондова, 

осим давања зајмова, 

- инвестирање у вредносне папире, као што су акције, обвезнице, благајнички записи и 

др. 

- рад за сопствени рачун посредника вредносних папира 

- инвестирање у имовину, првентвено за друге финансијске посреднике 

- уговарање трампе, права опције и других ограничавајућих аранжмана 

- финансијске холдинг-послове 

67120 Посредовање у пословима с хартијама од вредности 

Ова делатност обухвата: 

- посредовање на финансијском тржишту у корист других (напр. берзанско 

посредовање и др.) и активности у вези с тим  

70120 Куповина и продаја некретнина, за сопствени рачун 

Ова делатност обухвата: 

- куповину и продају некретнина, 

- стамбене зграде и станови, 

- нестамбене зграде, 

- земљиште и др. 

70200 Изнајмљивање некретнине 

Ова делатност обухвата: 

- изнајмљивање некретнина и управљање тим некретнинама, 

- стамбене зграде и станови 

- нестамбене зграде 

- земљиште и др. 

70310 Агенције за некретнине 

Ова делатност обухвата: 

- посредовање у куповини, продаји, изнајмљивању и процени некретнина 

71330 Изнајмљивање канцеларијских машина и опреме, укључујући и компјутере 

Ова делатност обухвата: 

- изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) канцеларијских машина и опреме, без 

руковаоца, укључујући и компјутере, 

- компјутери и опрема 

- машине за умножавање, писаће машине и машине за обраду текста 

- рачуноводствене  машине и опрема и др. 

72100 Пружање савета у вези с компјутерском опремом 

Ова делатност обухвата: 

- пружање савета о типу и конфигурацији компјутерске опреме и примени 

припадајућег софтвера, 

- анализа потреба и проблема корисника и предлагање најбољих решења 

72200 Пружање савета и израда компјутерских програма 

Ова делатност обухвата: 

- анализу, пројектовање и програмирање система готових за употребу 

- анализа потреба и проблема корисника и давање савета о најбољим 

  решењима 

- развој, израда и давање докуменнтације за готове програме, наручених за 

  потребе специјалних корисника 
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- развој, израда и давање документације за готове нетипичне програме 

- писање програма према захтевима корисника и др. 

74120 Рачуноводствени и књиговодствени послови и послови контроле, саветодавни 

послови у вези с порезом 

Ова делатност обухвата: 

- плаћање трговинских или других транскација у пословању 

- израду финансијских извештаја и провера и верификација њихове 

  исправности 

- припремање личних и пословних пријава за плаћање пореза, 

- саветодавне активности и заступање клијената пред пореским органима и 

   др. 

74130 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења 

Ова делатност обухвата: 

- истраживање могућности тржишта, прихватања и познавања производа и 

  куповне навике потрошача ради промоционе продаје и развоја нових 

  производа,  укључујући и статистичку анализу резултата 

- испитивање јавног мњења о политичким, економским и социјалним 

  питањима   и њихова статистичка анализа 

74140 Консалтинг и менаџмент послови 

Ова делатаност обухвата: 

- давање савета, усмеравање или оперативна помоћ пословним и јавним службама 

- односи и комуницирање с јавношћу 

- организовање рачуноводствених система, програма за књиговодство 

  трошкова  и поступака буџетске контроле, 

- савети и помоћ пословним и јавним службама у планирању, 

  организацији,   ефикасности и контроли, информисању управе и др. 

- савети за управљање као што су савети које фармама дају агрономи и 

  агроекономисти 

- посредовање и изравнање између радника и управе и др. 

74401 Приређивање сајмова 

74402 Остале услуге рекламе и пропаганде. Делатности из подгрупа 74401 и 74402 

обухватају: 

- креирање и спровођење пропагандних кампања 

- креирање и постављање реклама на отвореном простору, нпр. рекламних 

  табли, панела, огласних табли, излога и изложбених дворана, осликавање 

  кола и аутобуса и др. 

- медијско представљање, тј. продаја термина и простора за различита 

  медијска оглашавања 

- рекламирање из ваздуха 

- дистрибуцију или испоруку пропагандног материјала или узорака 

- обезбеђивање простора за пропаганду и др.  

  

Члан 8. 
 

 Друштво може да закључује уговоре и обавља и друге послове промета робе и услуга у 

оквиру делатности уписаних у судски регистар. 
 

Члан 9. 
 

 Друштво може, без уписа у регистар, да обавља и друге послове односно делатности, у 

мањем обиму, које служи делатности која је уписана у регистар, а које се уобичајено обављају уз 

те делатности. 

Члан 10. 

 

 Већ овим уговором чланови одређују  да у индустријском парку није дозвољено 

обављање делатности којима се угрожавају животна средина, здравље људи, материјална добра и 

безбедност земље, у складу са законом. 
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 Забрана из претходног става се односи и на све будуће облигационо-правне односе који 

буду настали поводом  делатности у индустријском парку. 

 

IV  ОСНИВАЧКИ КАПИТАЛ И УЛОЗИ 

 

Члан 11. 

 

 Основни капитал Друштва састоји се од збира улога оснивача на основу којих се стиче 

удео у Друштву. 

 Оснивачи Друштва су сагласни, да Општина Бачка Тпола обезбеди 51% основног 

капитала Друштва а EQUIPMENT SERVICE 49% основног капитала Друштва.  

 Новчани део основног капитала Друштва износи 5.000 УСД долара у динарској 

противвредности по курсу на дан уплате. Новчани део капитала Друштва, оснивачи ће уплатити 

по уделима из претходног става. 

 

Члан 12. 

 

 Новчани улози оснивача морају бити у целини уписани до пријаве уписа Друштва у 

регистар. 

 До регистрације Друштва уплаћује се на привремени рачун код овлашћене банке најмање 

50% новчаног дела основног капитала, односно 50% новчаног улога оснивача, а остатак се мора 

уплатити у року од две године од дана регистрације Друштва. 

 Улози Друштва не могу бити у раду и услугама. 

 Улози у стварима и правима изражени у новчаној вредности уносе се у имовину Друштва 

у целини до његове  регистрације. 

 Ако оснивачи Друштва не уплате улоге у року одређеном овим Уговором, сматраће се, да 

Друштво није основано, а оснивач који је уплатио улог има право на повраћај уплаћеног улога, 

као и право на накнаду штете од Оснивача који није уредно уплатио свој улог. 

 

V  ОДНОС ИЗМЕЂУ ДРУШТВА И ЧЛАНОВА 

 

Члан 13. 

 

 Величина удела одређује се према улозима оснивача Друштва, и то 51% величине удела 

има Општина Бачка Топола а 49% Equipment Service из Будимпеште. 

 Удео се може слободно преносити међу оснивачима Друштва.  

 Удео се може преносити трећем лицу само уз право прече куповине оснивача Друштва. 

 Ако се други оснивач Друштва не изјасни у року од 30 дана од дана учињене писане 

понуде о продаји удела сматра се да је сагласан да се удео пренесе трећем лицу. 

 У случају да Equipment Service изврши улагање капитала у развојне програме Друштва 

или посредује у улагању капитала домаћег или страног правног лица у Индустријски парк преко 

износа од 150.000 €, стиче право на откуп 2% удела у Друштву од Општине као другог члана 

Друштва, или може да одреди друго предузеће регистровано у Републици Србији код надлежног 

суда које је 100% у власништву Еquipment Service-а за откуп наведених 2% удела у Друштву. 

 

Члан 14. 

 

 У случају преноса удела, права и обавезе из чланског односа прелазе на лице које 

прибавља удео. 

 Удео се преноси уговором у писменој форми. 

 Престанком члана Друштва удео се преноси на правног следбеника. 
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Члан 15. 

 

 Чланови Друштва не могу тражити повраћај улога док траје њихов члански однос у 

Друштву. 

 

Члан 16. 

 

 У Друштву се обавезно води књига удела чланова, чија је садржина одређена Законом о 

предузећима. 

 

IV  РАСПОДЕЛА ДОБИТИ 

 

Члан 17. 

 

 Чланови Друштва имају право на удео у добити утврђеној годишњим билансом. 

 Добит се дели међу члановима Друштва сразмерно уделима. 

 Статутом се може утврдити и плаћање дивиденди током пословне године 

(међудивиденда), с тим да износ за исплату међудивиденде не прелази 50% добити из претходне 

године. 

 

 

V ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ЗАСТУПАЊЕ 

 

Члан 18. 

 

 Друштвo заступа, представља и у име Друштва иступа директор Друштва. 

 Статутом Друштва може се одредити да поред директора, Друштвo заступају и друга 

лица. 

 Овлашћење заступника, односно ограничења његових овлашћења уписује се у регистар. 

 

Члан 19. 

 

 Послове вршиоца дужности  директора без ограничења вршиће Тот Петер из Бачке 

Тополе, ул. Бориса Кидрича бр. 40. 

 Директор Друштва може, у оквиру својих овлашћења дати другом лицу писмено 

пуномоћје за заступање Друштва. 

 

 

VI ОРГАНИ ДРУШТВА 

 

Члан 20. 

 

 Органи Друштва су: 

 1. Скупштина Друштва, као орган власника, 

 2. Директор, као орган пословођења. 

 

1. Скупштина Друштва 

 

Члан 21. 

 

 Скупштину Друштва сачињавају чланови, односно њихови представници. 

 Скупштина се састоји од 5 чланова од којих 3 члана именује Општина Бачка Топола, а 2 

члана именује Еquipment Service. 

 У случају да Еquipment Service изврши откуп 2% удела у Друштву у складу са чланом 13. 

овог Уговора, 3 члана у Скупштину именује Еquipment Service, а 2 члана Општина Бачка Топола. 
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 У случају да откуп 2% удела у Друштву изврши предузеће које одреди Еquipment Service 

у складу са чланом 13. овог Уговора, у Скупштину 2 члана именује Еquipment Service, 2 члана 

Општина Бачка Топола и 1 члана предузеће, које је извршило откуп 2% удела у Друштву. 

 

Члан 22. 

 

 Скупштина Друштва: 

1. Доноси Статут Друштва, 

2. Утврђује пословну политику, 

3. Усваја годишњи обрачун и извештаје о пословању, 

4. Одлучује о расподели годишње добити и покрићу губитка, 

5. Одлучује о повећању и смањењу основног капитала, 

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

7. Одлучује o допунским уплатама, 

8. Одлучује o враћању накнадних допунских уплата 

9. Одлучује o деоби и престанку удела 

10. Именује и разрешава директора Друштва, 

11. Одлучује о остваривању захтева Друштва према члановима управе или члановима 

Друштва у вези са накнадом штете настале оснивањем Друштва или вођењем послова, 

12. Одлучује о заступању Друштва у судским и другим поступцима против чланова управе, 

13. Врши и друге послове утврђене законом и Статутом Друштва. 

 

Члан 23. 

 

 Скупштину сазива директор Друштва, писменим позивом са дневним редом Скупштине, 

који се доставља свим члановима Друштва најкасније седам дана пре заседања Скупштине. 
 

Члан 24. 

 

 Чланове у Скупштини може заступати овлашћени члан или друго овлашћено лице. 

  

Члан 25. 

 

 Скупштина може одлучивати ако су присутни чланови који имају више од половине 

укупног броја гласова. 

 Скупштина одлучује 2/3 већином гласова од укупног броја чланова о доношењу Статута, 

расподели годишње добити и покрићу губитака, повећању и смањењу основног капитала , 

статусним променама, промени облика и престанку Друштва, деобу и престанку удела, 

именовању и рарзешавању директора Друштва. 

 Одсутни члан Друштва може гласати и писмено, на начин утврђен Статутом Друштва. 

  

2. Директор 

 

Члан 26. 

 

 Директор је орган пословођења Друштва. 

 Директор Друштва представља и заступа Друштво, организује и води пословање Друштва 

и одговара за законитост рада Друштва. 

 Поред послова из става 1. овог Уговора, директор обавља и друге послове који су 

законом, Статутом и другим општим актима Друштва стављени у надлежност директора 

Друштва. 

 

Члан 27. 

 

 Статутом Друштва може се предвидети да Скупштина  одређене послове из свог 

делокруга може поверити директору. 
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VII  ПРЕСТАНАК ДРУШТВА И ЧЛАНСКОГ ОДНОСА 

 

Члан 28. 

 

 Друштво престаје: 

1. ако му је изречена забрана обављања делатности због тога што не испуњава услове за 

обављање делатности, а у року одређеном у изреченој  мери не испуни те услове, односно 

не промени делатност, 

2. ако престану да постоје природни и други услови за обављање делатности, 

3. одлуком Скупштине, односно чланова Друштва, 

4. ако се правоснажном одлуком суда утврди ништавост уписа у регистар, 

5. ако не обавља делатност дуже од две године непрекидно, 

6. стечајем, 

7. ако се основни капитал Друштва смањи испод минималног износа капитала прописаног 

законом, 

8. спајањем са другим предузећем или поделом Друштва престаје брисањем из регистра. 

 

Члан 29. 

 

 Члан Друштва може иступити из Друштва из оправданих разлога, уз сагласност другог 

члана Друштва. 

 Ако се члан Друштва не сагласи са иступањем  другог члана Друштва, члан који иступа 

из Друштва може против Друштва покренути поступак пред надлежним судом. 

 

Члан 30. 

 

 Један члан Друштва, не може донети одлуку а искључењу другог члана Друштва. 

 

Члан 31. 

 

 Члан Друштва који иступи из Друштва има право на накнаду процењене вредности свог 

удела. 

 Чланство у Друштву престаје доношењем правоснажне судске одлуке о иступању 

односно даном  доношења одлуке о иступању  ако спор није покренут. 

 

 

VIII  ИЗМЕНЕ УГОВОРА И ПОВЕЋАЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА 

 

Члан 32. 

 

 Уговор о оснивању Друштва мења се сагласношћу чланова Друштва. 

 

Члан 33. 

 

 Основни капитал Друштва повећава се изменом овог Уговора. Чланови Друштва имају 

право прече уплате односно уношења нових улога у року од 30 дана од дана измене овог 

Уговора, сразмерно ранијим уделима. 

 

Члан 34. 

 

 На повећање, односно смањење основног капитала Друштва, сходно се примењују 

одредбе Закона о предузећима о повећању односно смањењу основног капитала акционарског 

друштва. 
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IX  ОПШТИ АКТИ ДРУШТВА 
 

Члан 35. 
 

 Општи акти Друштва  су: Статут, Правилник, Одлука којим се на општи начин уређују 

одређена питања и пословник. 

 Поступак доношења општих аката детаљније се уређује Статутом Друштва. 

 

X ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 36. 
 

 За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 

предузећима и других закона који регулишу ову област. 

 

Члан 37. 

 

 Конституисање органа по овом уговору извршиће се у року од 60 дана од дана 

закључивања уговора. 

 Статут и други општи акти Друштва донеће се у року од 90 дана од дана закључења 

уговора. 
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