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На основу члана 72. Пословника Скупштине 
општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“ 
број 12/2019) и члана 10. Oдлуке о изменама и 
допунама Одлуке о оснивању привредног друштва за 
управљање слободном зоном Тимок доо Књажевац 
(„Сл.лист општине Књажевац“ број 17/2021), Комисија 
за нормативну делатност, представке и жалбе на 
седници одржаној дана 11.05.2021. године утврђује и 
објављује Пречишћени текст Одлуке о оснивању 
привредног друштва за управљање слободном зоном 
Тимок доо Књажевац, који садржи Одлуку о оснивању 
привредног друштва за управљање слободном зоном 
“Тимок” доо Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“ 
бр. 6/2021) и Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 
оснивању привредног друштва за управљање 
слободном зоном “Тимок” доо Књажевац („Сл. лист 
општине Књажевац“ бр. 17/2021) 

 
О Д Л У К У 

О ОСНИВАЊУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА 
УПРАВЉАЊЕ  

СЛОБОДНОМ ЗОНОМ ТИМОК ДОО КЊАЖЕВАЦ 
 

Пречишћени текст 
 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.  

Општина Књажевац, улица Милоша Обилића 
1, Књажевац, матични број: 07212674 (у даљем 
тексту: Оснивач), оснива Привредно друштво за 
управљање Слободном зоном Тимок доо Књажевац, 
као једнодомно привредно друштво са ограниченом 
одговорношћу (у даљем тексту: Друштво).  

Члан 2.  

Привредно друштво се оснива ради 
обављања послова везаних за управљање 
Слободном зоном Тимок Књажевац. 

Члан 3.  

Овом Одлуком се уређује:  

1) назив, седиште и матични број оснивача,  

2) пословно име и седиште Друштва,  

3) претежна делатност Друштва,  

4) укупан износ основног капитала друштва и износ 
новчаног улога члана друштва,  

5) начин и време уплате новчаног улога,  

6) удео оснивача у основном капиталу изражен у 
процентима,  

7) услови и начин утврђивања и распоређивања 
добити Друштва, покрићу губитака и сношењу ризика, 

8) органи Друштва, управљање и заступање, 

9) заштита на раду, безбедност имовине, заштита и 
унапређење животне средине и пословна тајна, 

10) трајање и престанак Друштва,  

11) друга питања, у складу са законом, која су од 
значаја за несметано обављање делатности за коју се 
оснива Друштво.  

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА  

Члан 4.  

Друштво послује под називом: СЛОБОДНА 
ЗОНА ТИМОК 

Пословно име Друштва гласи: СЛОБОДНА 
ЗОНА ТИМОК ДОО КЊАЖЕВАЦ 

Скраћено пословно име Друштва гласи: 
СЛОБОДНА ЗОНА ТИМОК ДОО 

Седиште Друштва је на следећој адреси: 
улица 22. децембар 25, Књажевац. 

Члан 5.  

Друштво има печат и штамбиљ.  

Печат Друштва је округлог облика, пречника 
32 мм, на коме је исписано пословно име Друштва и 
седиште Друштва на српском језику, ћириличким 
писмом.  
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Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика 
дужине 55 мм, ширине 25 мм на коме је исписано 
пословно име Друштва и седиште Друштва на 
српском језику, ћириличким писмом.  

Директор Друштва доноси одлуку којом се 
утврђује начин употребе и чувања печата и 
штамбиља Друштва.  

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА  

Члан 6.  

Друштво има претежну делатност, која се 
региструје у складу са Законом о регистрацији, а може 
обављати и све друге делатности које нису Законом 
забрањене независно од тога да ли су одређене 
оснивачким актом.  

Претежна делатност Друштва у складу са 
Уредбом о класификацији делатности ("Службени 
гласник РС", број 54/10) којом ће се Друштво бавити 
је:  

52.10 - складиштење.  

Друштво ће обављати све послове којима се 
обезбеђују услови за обављање делатности у Зони.  

Друштво може обављати и спољнотрговинску 
делатност, уколико за то испуњава услове 
предвиђене законом.  

Члан 7.  

Друштво може обављати и друге делатности 
у вези са управљањем Зоном, као што су:  

1) покретање иницијативе за израду, измену или 
допуну урбанистичких планских аката (намена 
површина, план парцелације грађевинског земљишта, 
план мреже и објеката саобраћајне, енергетске, 
водопривредне, комуналне и друге инфраструктуре) у 
циљу стварања услова за ефикаснији економски 
развој и давање мишљења у поступку који није 
покренут по њеној иницијативи,  

2) припрема мишљења у поступку давања у закуп 
грађевинског земљишта за коришћење у пословне 
сврхе и у вези са наменским коришћењем истог,  

3) прибављање имовине за проширење Зоне,  

4) инвестирање и финансирање инфраструктурних 
пројеката,  

5) контакти са представницима домаћих и страних 
инвеститора,  

6) организовање обиласка привредних потенцијала за 
потенцијалне инвеститоре,  

7) учествовање у преговорима са инвеститорима,  

8) обезбеђивање логистичке подршке инвеститорима,  

9) учествовање у активностима, у сарадњи са 
органима Општине Књажевац, јавним предузећима и 
установама, када постоји иницијатива за привлачење 
конкретног инвеститора,  

10) сарадња са надлежним републичким, 
регионалним и локалним институцијама из области 
економског развоја, пословним удружењима и 
цивилним сектором,  

11) припрема, иновирање и дистрибуирање 
промотивних материјала, организовање промотивних 
манифестација, обавештавање надлежних субјеката 
о одржавању сајмова и привредних изложби, 
учествовање на сајмовима и организација 
промотивних активности у земљи и иностранству,  

12) шпедитерске услуге у спољнотрговинском 
пословању, 

13) организација домаћег и међународног транспорта, 

14) обављање других послова по одлукама 
надлежних органа Општине Књажевац.  

ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА И ИЗНОС 
НОВЧАНОГ УЛОГА ЧЛАНА ДРУШТВА, НАЧИН И 

ВРЕМЕ УПЛАТЕ НОВЧАНОГ УЛОГА, УДЕО 
ОСНИВАЧА У ОСНОВНОМ КАПИТАЛУ ИЗРАЖЕН У 

ПРОЦЕНТИМА 

Члан 8.  

За оснивање и почетак рада Друштва, 
Оснивач је обезбедио новчана средства у буџету 
Општине Књажевац.  

Члан 9.  

Укупан уписани основни капитал друштва 
износи 50.000,00 динара (словима: педесетхиљаде 
динара), што представља 100% удела оснивача у 
основном капиталу Друштва. 

Укупан уплаћени новчани део основног 
капитала Друштва 50.000,00 динара (словима: 
педесетхиљаде динара). 

Новчани улог у износу од 50.000,00  динара 
Оснивач ће обезбедити у законском року потребном 
за регистровање привредног субјекта, као и трошкове 
оснивања Друштва.  
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УСЛОВИ И НАЧИН УТВРЂИВАЊА И 
РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ ДРУШТВА,  

ПОКРИЋУ ГУБИТКА И СНОШЕЊУ РИЗИКА 

Члан 10.  

Оснивач има право управљања Друштвом на 
начин утврђен законом и овом Одлуком.  

Оснивач, односно члан Друштва, има право 
на исплату добити, у складу са законом.  

Одлуку о расподели добити доноси 
Скупштина друштва, уз сагласност Скупштине 
општине Књажевац.  

Члан 11.  

У правном промету са трећим лицима 
Друштво иступа у своје име и за свој рачун.  

За обавезе према трећим лицима, настале у 
пословању Друштва, Друштво одговара својом 
целокупном имовином.  

Оснивач не одговара за обавезе Друштва, а 
сноси ризик за пословање Друштва до висине свог 
улога.  

Изузетно од става 3. овог члана, Оснивач је 
одговоран за обавезе Друштва у случајевима 
утврђеним законом.  

ОРГАНИ ДРУШТВА, УПРАВЉАЊЕ И ЗАСТУПАЊЕ  

Члан 12.  

Органи Друштва су:  

- Скупштина друштва и  

- Директор.  

Управљање Друштвом је организовано као 
једнодомно. 

Члан 13.  

Скупштина Друштва има пет чланова, 
укључујући и председника. 

 
Председника и чланове Скупштине друштва 

именује Скупштина општине Књажевац. 
 
Мандат Скупштине друштва траје четири 

године. 
 
Председник Скупштине друштва сазива и 

председава седницама Скупштине друштва, 

одговоран је за вођење записника и потписује све 
одлуке које Скупштина друштва доноси из свог 
делокруга рада. 

 
Чланови Скупштине друштва не могу бити 

запослени у Друштву, директор Друштва, нити 
прокуристи Друштва. 

 
Оснивач може разрешити члана Скупштине 

друштва са или без навођења разлога за разрешење 
и пре истека рока на који је именован. 

Члан 14.  

Скупштина друштва:  

1) доноси годишњи програм пословања и програм 
коришћења средстава из буџета Општине Књажевац, 

2) усваја финансијске извештаје, као и извештаје 
интерног ревизора, ако су финансијски извештаји 
били предмет ревизије,  

3) надзире рад директора и усваја извештаје о раду 
Друштва,  

4) одлучује о повећању и смањењу основног капитала 
Друштва,  

5) одлучује о статусним променама, променама 
правне форме и промени делатности Друштва,  

6) доноси одлуку о повезивању Друштва са другим 
друштвима,  

7) доноси одлуку о приступању других чланова 
Друштву уз уношење улога,  

8) одлучује о расподели добити и начину покрића 
губитка,  

9) доноси одлуку о отуђењу имовине која припада 
Друштву,  

10) доноси одлуку о давању у закуп имовине која 
припада Друштву,  

11) именује ревизора и утврђује накнаду за његов 
рад,  

12) одлучује о покретању поступака ликвидације, као 
и о подношењу предлога за покретање стечајног 
поступка,  

13) именује ликвидационог управника и усваја 
ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог 
управника,  

14) даје прокуру,  
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15) одобрава уговор о приступању новог члана и даје 
сагласност на пренос удела трећем лицу из члана 
167. Закона о привредним друштвима,  

16) одређује плату директора и 

17) врши друге послове и одлучује о другим 
питањима утврђеним законом и оснивачким актом.  

Скупштина општине Књажевац даје 
сагласност на акте Скупштине друштва из става 1. 
тачка 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13 и 15 овог члана. 

 
Скупштина друштва одлучује ако седници 

пруствује већина од укупног броја чланова. 
 
Скупштина друштва доноси одлуке већином 

гласова од присутног броја чланова. 
 
За питања која се односе на повећање или 

смањење основног капитала Друштва; статусне 
промене или промене правне форме Друштва; 
доношење одлуке о ликвидацији Друштва или 
подношење предлога за покретање стечаја и 
расподелу добити или начину покрића губитка 
Друштва, одлуке се доносе већином гласова од 
укупног броја чланова Скупштине друштва. 

 
На сва друга питања у вези рада и 

надлежности Скупштине друштва примењиваће се 
одредбе Закона. 

Члан 15.  

Друштво има једног директора који је 
законски заступник Друштва.  

Директор заступа Друштво у складу са 
законом.  

У случају одсутности или привремене 
спречености директора за обављање послова из 
оквира своје надлежности, Скупштина друштва 
именује лице из редова чланова Скупштине друштва 
које ће обављати послове директора Друштва, до 
повратка директора на рад. 

Члан 16.  

Директора именује и разрешава Скупштина 
општине Књажевац.  

Мандат директора траје четири године.  

Скупштина општине Књажевац може 
разрешити директора са или без навођења разлога за 
разрешење и пре истека рока на који је именован.  

Изузетно од става 1. овог члана, оснивачким 
актом, у циљу регистрације Друштва, за вршиоца 

дужности директора Друштва, у складу са законом, 
именује се Горан Поповић из Горњег Зунича, ЈМБГ 
2105974754111. 

Члан 17.  

Директор Друштва:  

1) води послове Друштва у складу са законом, 
оснивачким актом и одлукама оснивача,  

2) одговара за законитост рада Друштва, као и за 
реализацију одлука оснивача,  

3) предлаже програм пословања и програм 
коришћења средстава из буџета Општине Књажевац 
и одговоран је за њихову реализацију,  

4) предлаже финансијске извештаје и одговоран је за 
тачност истих,  

5) спроводи одлуке Скупштине друштва и оснивача,  

6) доноси правилник о организацији систематизацији 
послова, на који даје сагласност Скупштина друштва, 

7) доноси друга општа и појединачна акта у складу са 
законом,  

8) извештава оснивача о раду Друштва и подноси 
извештаје о раду Друштва најмање једном годишње,  

9) врши и друге послове који нису у надлежности 
скупштине друштва по Закону о привредним 
друштвима, одређене законом, подзаконским актима 
и овом Одлуком.  

Члан 18.  

Уговор о регулисању радноправног статуса 
Директора са Друштвом закључиће председник 
Скупштине друштва.  

Директор Друштва заснива радни однос на 
одређено време, на мандатни период од четири 
године.  

Члан 19.  

Мандат директора престаје истеком периода 
на који је именован, оставком и разрешењем.  

Скупштина општине Књажевац може 
именовати вршиоца дужности директора до 
именовања директора Друштва, а најдуже на период 
од једне године.  
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Вршилац дужности директора има сва права, 
обавезе и овлашћења која има директор Друштва.  

ЗАШТИТА НА РАДУ, БЕЗБЕДНОСТ ИМОВИНЕ, 
ЗАШТИТА И  

УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПОСЛОВНА 
ТАЈНА  

Члан 20. 

Директор и запослени у Друштву дужни су да 
организују обављање делатности на начин који 
осигурава безбедност на раду, безбедност имовине и 
заштиту и унапређење животне средине.  

Члан 21. 

Директор и запослени у Друштву дужни су да 
чувају пословну тајну Друштва.  

Пословном тајном сматрају се подаци чије би 
саопштавање трећем лицу могло нанети штету 
Друштву, као и подаци који имају или могу имати 
економску вредност зато што нису опште познати 
нити су лако доступни трећим лицима која би 
њиховим коришћењем или саопштавањем могла 
остварити економску корист и који су од стране 
Друштва заштићени одговарајућим мерама у циљу 
чувања њихове тајности.  

ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК ДРУШТВА  
 

Члан 22. 
 

Друштво се оснива на неодређено време.  
Друштво престаје да постоји брисањем из 

регистра привредних субјеката у случајевима 
предвиђеним законом. 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 23. 

 

Изузетно, у циљу оснивања и почетка рада 
Друштва, именује се Скупштине Друштва, и то: 

 
1. Љубица Никодијевић из Књажевца, ул. 

Стевана Лазаревића 7, председник 
Скупштине Друштва, 

2. Милан Петровић из Књажевца, ул. 
Сарајевска 4, члан Скупштине Друштва, 

3. Милан Милановић из Књажевца, ул. 
Бранка Радичевића 6-2/27, члан 
Скупштине Друштва 

4. Мартин Митић из Књажевца, ул. 7-и јули 
60, члан Скупштине Друштва и 

5. Тамара Јеленковић из Књажевца, ул. 
Војислава Илића 11, члан Скупштине 
Друштва. 

 
 
 

Члан 24. 
 

Именовања и разрешења органа друштва, 
као и промене у саставу Скупштине друштва након 
ступања на снагу ове Одлуке, вршиће се посебним 
актом Скупштине општине Књажевац. 

Члан 25.  

Одлука о оснивању Друштва и пратећа 
документација подноси се на регистрацију и упис 
Регистру привредних друштава Агенције за 
привредне регистре, у складу са Законом о поступку 
регистрације у Агенцији за привредне регистре 
("Службени гласник РС" број 99/11, 83/14 и 31/19) и 
Правилником о садржини Регистра привредних 
субјеката и документацији потребној за регистрацију 
("Службени гласник РС" број 42/16). 

Члан 26.  

Налаже се вршиоцу дужности директора 
Друштва да изврши регистрацију и упис привредног 
друштва, у року од петнаест дана од дана ступања на 
снагу ове Одлуке. 

Члан 27.  

Праћење пословања и надзор над радом 
Друштва врши организациона јединица Општинске 
управе Књажевац надлежна за послове привреде. 

Члан 28.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у "Службеном листу општине 
Књажевац'' и основ је за регистрацију и упис у 
Регистар привредних субјеката код Агенције за 
привредне регистре РС. 

САМОСТАЛНИ ЧЛАНОВИ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И 
ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПРИВРЕДНОГ 
ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ СЛОБОДНОМ ЗОНОМ 

ТИМОК ДОО КЊАЖЕВАЦ („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 17/2021) 

Члан 1. 

 Овом Одлуком врше се измене и допуне 
Одлуке о оснивању привредног друштва за 
управљање слободном зоном „Тимок“ доо Књажевац 
(„Службени лист општине Књажевац“, број 6/2021),у 
даљем тексту: Одлука. 

Члан 2. 

 У наслову Одлуке, у члану 1. Одлуке и члану 
2. Одлуке, интерпункцијски знак - наводници,  брише 
се.  
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Члан 9. 
 

У осталом делу Одлука остаје непромењена.  
 

Члан 10.  
 

Овлашћује се Комисија за нормативну 
делатност, представке и жалбе да сачини и објави 
пречишћени текст Одлуке о оснивању привредног 
друштва за управљање слободном зоном Тимок доо 
Књажевац. 

 
Члан 11. 

 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана, од 
дана објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“, из разлога хитности. 

 
КОМИСИЈА ЗА НОРМАТИВНУ ДЕЛАТНОСТ, 

ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ 

 
Број: 30 - 4/2021-01                                                                
11.05.2021. године                                                                
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ, 

Бобан Маринковић, с.р.                                                                
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