
 

На основу члана 64 став 1 и члана 73 тачка 4 Закона о привредним друштвима („Сл.лист 
РЦГ“ бр. 6/02, „Сл.лист ЦГ“ бр. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11), члана 13 Закона о 
комуналним дјелатностима („Сл. лист РЦГ“ бр. 12/95), члана 32 став 1  тачка 1 и  члана 45 
став 1 тачка 14, Закона о локалној самоуправи („Сл.лист РЦГ“ бр. 42/03, 28/04, 75/05 и 
13/06, „Сл.лист ЦГ“ бр. 88/09, 03/10, 73/10 и 38/12 и 10/14) и члана 33 општине Беране 
(„Сл.лист ЦГ-општински прописи“  бр. 21/04, 34/06 и „Сл.лист ЦГ-општински прописи“ бр. 
6/11) Скупштина општине Беране на сједници одржаној дана 31. 03. и 01. 04. 2015. године, 
донијела је  

                          
 

О Д Л У К У 
О измјенама и допунама Одлуке о оснивању  друштва са ограниченом 

одговорношћу “Паркинг сервис“ Беране 
 
 

Члан 1 
У Одлуци о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу “Паркинг сервис“ Беране 
(„Сл.лист ЦГ-општински прописи“ бр 28/14) у  поглављу V Управљање и руковођење 
члан 11 мијења се и гласи: 
 
Друштвом управља Оснивач на начин и под условима утврђеним законом и овом 
Одлуком. 
 
Друштво заступа, представља и руководи радом друштва извршни директор, у складу  са  
овом одлуком и  овлашћењима  из статута. 
 
Организација и начин рада Друштва, утврђује се Статутом и другим општим актима у 
складу са законом. 
 

Члан 2 
Члан 12 мијења се и гласи: 
 
Оснивач друштва: 

- доноси  Статут Друштва,   
- одлучује о статусним промјенама друштва, 
- именује и разрјешава извршног директора Друштва, 
- даје сагласност на утврђени цјеновник услуга, 
- усваја годишњи програм рада и финансијски план Друштва, 
- усваја годишњи извјештај о раду и финансијском пословању Друштва, 
- доноси одлуке о расподјели добити и начину покрића губитака, 
- одлучује о промјени основног капитала друштва, 
- даје сагласност на промјену дјелатности Друштва, 
- одлучује о промјени облика, реструктуирању друштва, добровољној 
ликвидацији. 

 

Члан 3 
Чланови 13, 14, 15, 16 и 17  бришу се,  а чланови 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  и  27 
постају 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22. 
 
 



 
Члан 4 

Члан 18 мијења се и гласи: 
 
Извршни директор је  орган руковођења Друштва. 
Извршног директора именује Оснивач, након спроведеног поступка јавног оглашавања. 
Услови  за избор директора утврђују се Статутом друштва. 
Поступак јавног оглашавања у име оснивача спроводи надлежно радно тијело Скупштине 
општине и утврђује предлог за избор кандидата. 
 

Члан 5 
Члан  21 мијења се и гласи: 
 

Извршни директор:  
-  заступа и представља Друштво; 
-  организује и води пословање Друштва; 
-  спроводи утврђену пословну политику и извршава одлуке које доноси  
оснивач; 
- утврђује цјеновник услуга, уз сагласност оснивача; 
- предлаже програме и планове у областима за које је Друштво основано; 
- припрема предлог годишњег плана рада, финансијског плана и годишњег  
финансијског исказа Друштва; 
- подноси извјештај о реализацији годишњег плана рада и финансијског плана 
Друштва; 
-  закључује уговоре у име Друштва , у складу са одлуком и Статутом Друштва; 
- одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са 
законом; 
-  доноси акт о организацији и систематизацији радних мјеста уз сагласност 
надлежног органа локалне самоуправе; 
-  организује и спроводи заштиту на раду, противпожарну заштиту, заштиту животне  
средине и заштиту објеката Друштва; 
- обавља и друге послове у складу са законом, Одлуком о оснивању  и  Статутом  
друштва. 
 
 

 У поглављу  VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 6 
Члан 25 мијења се и гласи: 
 
Статут Друштва донијет ће се у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
Извршни директор Друштва именоваће се у року до 120 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке. 
      Члан 7       
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу Црне Горе- 
Општински прописи“. 
 

Скупштина општине Беране 
 

Број:02-030-160                     Предсједник Скупштине  
Беране, 02. 04. 2015.године                              Горан Киковић  



 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 
 

 I  ПРАВНИ ОСНОВ 
 
Правни основ за доношење ове  Одлуке  садржан је у члану 64 и члану  и 73 тачка  
4 Закона о привредним друштвима, којим је прописано да друштво са ограниченом 
одговорношћу могу оснивати физичка и правна лица, улагањем новчаних и 
неновчаних средстава у друштво, ради остваривања добити,  а чланом 73 тачка 4 
да одбор директора није обавезан орган друштва са ограниченом одговорношћу. 
Чланом 33  Статута општине Беране прописано је да Скупштина, у вршењу 
послова из свог дјелокруга доноси одлуке и друге акте. 
 
 
 II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
 
Како Законом о привредним друштвима одбор директора није обавезан орган 
друштва, предлагач је, руководећи се економском ситуацијом општине-оснивача 
друштва, као и потребом за економичним и рационалним коришћењем општинске 
имовине и имовине друштва, оцијенио да је одбор директора, као орган друштва, 
непотребан у  овом тренутку,  обзиром на планирани број запослених и дјелокруг 
рада друштва. 
Мишљења смо, да извршни директор, уз помоћ и подршку оснивача у потпуности, 
за сада може да обезбиједи несметано и квалитетно функционисање ДОО 
„Паркинг сервис“. Не искључује се могућност избора одбора директора, уколико се 
прошири дјелатност друштва, запосли више радника, што би у сваком случају  
оправдало потребу за  тим. 
 
Предлаже се Скупштини усвајање ове одлуке као у тексту предлога.  
 
 
 
 
 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ 
 


