POGODBE O POSLOVODENJU

Podjetje _______________ matična številka: ___________, davčna številka: ________,
zastopano po zakonitem zastopniku ________________
(v nadaljevanju: družba),
in
_________________, stanujoč, ____________________, ___________________ davčna številka:
____________________ (v nadaljevanju: poslovodja)
sklepata naslednjo
POGODBO O POSLOVODENJU
UVODNO DOLOČILO
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil/a ____________________________________ postavljena za
poslovodjo družbe.
PREDMET IN NAMEN POGODBE
2. člen
Predmet te pogodbe je opravljanje storitev vodenja poslov družbe in zastopanja družbe, za opravljanje
katerih je poslovodja upravičen do plačila za svoj trud.
Namen pogodbe je:
- določitev višine plačila za svoj trud, do katerega je poslovodja upravičen na podlagi opravljanja
storitev vodenja poslov družbe, zastopanja družbe ter opravljanja ostalih storitev.
- določitev višine drugih plačil in povračil v zvezi z opravljanjem storitev vodenja poslov družbe in
zastopanja družbe,
- opredelitev področij vodenja poslov družbe in zastopanja družbe, ki bodo v pretežni, ne pa tudi
izključnim meri v pristojnosti poslovodje.
POOBLASTILA IN OBVEZNOSTI POSLOVODJE
3. člen
Poslovodja družbe vodi posle družbe in jo zastopa.
Vodenje poslov družbe in zastopanje družbe opravlja poslovodja na lastno odgovornost.
Poslovodja se obvezuje pri vodenju poslov družbe ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.
Pri vodenju poslov družbe in zastopanja družbe se mora poslovodja ravnati v skladu :
- z določbami vsakokrat veljavnega zakona in/ali zakonov, ki urejajo temeljna statusna korporacijska
pravila ustanovitve in poslovanja gospodarskih družb,
- drugimi veljavnimi predpisi,
- družbeno pogodbo družbe, in
- drugimi akti družbe.
4. člen
Poslovodja bo svoja pooblastila za vodenje poslov družbe in zastopanje družbe izvrševal predvsem na
naslednjih področjih oziroma v okviru naslednjih opravil

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
PLAČILO STORITEV POSLOVODENJA DRUŽBE
5. člen
Za izvajanje storitev poslovanja družbe po tej pogodbi pripada poslovodji plačilo nabranega dobička
družbe. Plačilo izvede družba na transakcijski račun poslovodje.
Poslovodja je upravičen tudi do:
- povračil stroškov in sicer v obsegu in v višini, ki se ne všteva v davčno osnovo za izračun akontacije
dohodnine v primeru prejemanja dohodkov iz delovnega razmerja,
- uporabe službenega motornega vozila, pri čemer se vozilo sme uporabljati tudi za zasebne namene.
V skladu z določili davčnih predpisov bo družba kot izplačevalec dohodka v primeru uporabe vozila v
zasebne namene poslovodji obračunala boniteto. Od bonitet v breme prejemnika dohodka
obračunane zmanjšujejo znesek neto plačila iz prvega odstavka tega člena.
PRENEHANJE IN ODPOVED POGODBE
6. člen
Pogodba je sklenjena za nedoločen čas. Ta pogodba lahko preneha s soglasjem pogodbenih strank, z
odpovedjo s strani poslovodje ali z razrešitvijo poslovodje s funkcije poslovodje.
KONČNE DOLOČBE
7. člen
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki.
8. člen
Spore v zvezi s to pogodbo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v primeru sodnega spora
pa je za njegovo reševanje pristojno sodišče v Novi Gorici.
9. člen
Pogodba je podpisana v dveh originalnih izvodih, od katerih prejeme vsaka stran en izvod.
Nova Gorica, dne ________________________

Podjetje: __________________

Poslovodja:

______________________________________
po zakonitem zastopniku

_________________

