
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ПОД ТАЧКОМ 3.  

 

На основу члана 329. Закон о привредним друштвима и члана 34. Статута МПП 

„Јединство“ АД Севојно, Скупштина друштва на ванредној седници одржаној дана 

17.08.2015.године доноси следећу 

 

О Д Л У К У 

  

Не прихвата се доношењe одлука којим се накнадно одобравају послови стицања и 

располагања имовином велике вредности по уговорима о кредиту, уговорима о лизингу и 

издатој банкарској гаранцији, наведених у тач. 3. предложеног дневног реда, јер би такве 

одлуке биле у супротности са одредбом чл. 470. ст. 3. Закона о привредним друштвима 

којом је регулисано да се неће сматрати стицањем, односно располагањем имовином 

велике вредности куповина или продаја имовине која је извршена у оквиру редовног 

пословања друштва. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

  Правноснажним решењем Привредног суда у Ужицу 3 Р. Број 84/2014 од 

19.02.2015. године, усвојен је захтев предлагача Николић Жељка из Београда и других 28 

акционара и наложено директору Друштва да закаже и одржи  ванредну седницу 

Скуштине са дневним редом наведеним у изреци решења. 

 

  Имајући у виду да се правним пословима који су били предмет оцене 

Привредног суда у Ужицу у горе означеном предмету, доприноси реализацији послова у 

оквиру регистроване делатности друштва, несумњиво је да су уговори о кредиту, уговори 

о лизингу и издата банкарска гаранција искључиво у функцији редовног пословања 

друштва. Набавка опреме и основних средстава рада која је проистекла из предметних 

правних послова не може имати други правни и економски карактер осим послова у 

оквиру редовног пословања друштва. 

 

  У конкретном случају, законска категорија редовног пословања друштва, 

нормирана чл. 470. ст. 3. ЗПД је у директној вези са ставом 4. истог члана којим је 

прописано шта се подразумева под имовином друштва: „ствари и права, укључујући и 

непокретности, покретне ствари, новац, удели у друштвима, хартије од вредности, 

потраживања, индустријска својина и друга права“. Финансијским показатељима из 

књиговодствене документације друштва потврђује се да је закљученим и реализованим 

предметним уговорима располагано имовином друштва у оквиру редовног пословања 

друштва. 

 

 

              Директор 

 

         _______________ 

        Марко Батаковић, дипл.грађ.инж. 


