„Привредни саветник“ организује

СЕМИНАР
на тему

ПРИМЕНА НОВОГ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА
УСКЛАЂИВАЊЕ ОПШТИХ АКАТА И ОРГАНА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА
СА НОВИМ ЗАКОНОМ
МЕСТО И ДАТУМ ОДРЖАВАЊА СȿɆɂɇȺɊȺ
БЕОГРАД

Образовни центар Привредног саветника
Бул. краља Александра 86 – V спрат, сала 501

24. април 2012. године

Саветовање почиње у 9,00 часова

ПРОГРАМ СȿɆɂɇȺɊȺ:
• Усаглашавање друштава с ограниченом одговорношћу – шта је предмет усаглашавања,
која ДОО имају, а која немају обавезу усаглашавања, остала спорна питања из праксе
• Усаглашавање акционарских друштава до 30. јуна 2012. године
• Сазивање и одржавање редовне/ванредне скупштине АД ради усаглашавања са новим
Законом
• Промена правне форме отвореног акционарског друштва – престанак својства јавног
друштва
• Ликвидација и статусне промене по новом Закону о привредним друштвима
• Регистрација података и докумената према новом Закону о поступку регистрације
у АПР и Правилником о садржини регистра привредних субјеката и документацији
потребној за регистрацију
• Осталe актуелне теме
• Одговори на питања
Накнада за учешће на семинару износи:
– 8.000 динара са ПДВ за претплатнике на часопис „Привредни саветник“;
– 16.000 динара са ПДВ за остала лица.
У цену накнаде укључено је учешће на саветовању, књига „Приручник за примену Закона
о привредним друштвима“ и CD са примерима и моделима општих аката, оснивачких угово
ра, одлука и сл.
За све остале учеснике из истог правног лица – претплатника, учешће на саветовању
без материјала је 2.000 динара са ПДВ, а за све остале учеснике – непретплатнике учешће на
саветовању без материјала је 4.000 динара са ПДВ.
Накнада за саветовање може се уплатити на један од текућих рачуна Привредног саветника:
205-5686-05, 170-900-30, 160-186875-14, о чему на саветовању треба предати доказ. Плаћање се мо
же извршити и на самом саветовању, у готовом или чеком.
У вези са уплатом накнаде учесници се могу обратити служби претплате на телефон (011) 3209630 или на мејл: nenad.stokovic@privsav.rs како би на време добили рачун за своју уплату и избегли
гужву пре почетка саветовања.
Пријављивање се може извршити и директно на сајту Привредног саветника кликом на линк.
Циљ саветовања је да се разјасне спорна питања и недоумице у вези са усаглашавањем посто
јећих привредних друштава са новим Законом о привредним друштвима која су постављена у току
ове године (нарочито код акционарских друштава која до краја јуна треба да одрже скупштину на
којој ће се извршити усаглашавање аката и статута), као и да се детаљније обраде теме за које је до
сада показано највеће интересовање у пракси као што су ликвидација, статусне промене, промена
облика организовања отвореног (јавног) акционарског друштва у ДОО или нејавно АД и слично.

