
На основу члана 64 Закона о привредним друштвима ( „Сл. лист РЦГ”, број 
06/02 и „ Сл. лист ЦГ„ број 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 и 40/11), а у вези са 
чланом 13 Закона о унапређењу и пословног амбијента („ Сл. лист ЦГ”, број 
40/10), члана 32 став 1 тачка 14 и члана 45 став 1 тачка 14 Закона о локалној 
самоуправи ( „ Сл. лист РЦГ”, број 42/03, 28/04, 75/05 и 13/06 и „ Сл. лист ЦГ”,  
број 88/09, 3/10, 38/12 и 10/14), члана 11 и члана 12 став 1 Закона о спорту („ 
Сл. лист ЦГ”, број 36/11) и члана 33 став 1 тачка 14 Статута општине Беране 
(„Сл. лист РЦГ – Општински прописи”, број 21/04 и 34/06 и  „ Сл. лист ЦГ- 
Општински прописи”, број 6/11), Скупштина општине  Беране, на сједници 
одржаној 10. и 11. јула 2014.године, донијела је   
 
 
 

О  Д  Л  У  К У 
о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу 

„ Спортски центар”- Беране 
 
 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1 
Овом одлуком оснива се Друштво са ограниченом одговорношћу”Спортски 
центар”- Беране ( у даљем тексту: Друштво), ради обављања послова управљања 
спортским објектима на територији општине Беране  ( у даљем тексту: 
општина) у складу са овом одлуком и Статутом Друштва. 
 

Члан 2 
Друштво из члана 1 ове одлуке оснива се као једночлано друштво. 
Оснивач Друштва је Скупштина општине ( у даљем тексту: Оснивач). 
Друштво се оснива на неодређено вријеме. 
 

Члан 3 
Друштво самостално иступа у правном промету, закључује уговоре и обавља 
друге правне радње. 
Друштво одговара за обавезе према трећим лицима, цјелокупном својом 
имовином. 
Оснивач одговара за обавезе Друштва до висине свог улога. 
 
 
II. НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ ДРУШТВА 
 

Члан 4 
Назив друштва је Друштво са ограниченом одговорношћу „Спортски центар- 
Беране. 
Скраћени назив Друштва је „Спортски центар” доо Беране. 
 
Сједиште Друштва је у Беранама, улица М.Вукова. 
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III. ДЈЕЛАТНОСТ ДРУШТВА 
Члан 5 

Друштву се повјерава обављање дјелатности: 
93.11 – дјелатност спортских објеката: 
рад отворених или затворених спортских објеката ( отворени, ограђени или 
покривени са трибинама за сједење или без њих): 
        - фудбалски, стадиони, 
        - аутомобилске тркачке стазе и тркачке стазе за псе и коње, 
        -пливачки базени и стадиони, 
        - терени и стадиони за атлетска такмичења 
        -хале за хокеј на леду 
        -хале за бокс 
        -терени за голф 
        -куглане 
Организација спортских приредби у сопственим објектима за професионалне 
спортисте и аматере на отвореном и затвореном и управљање њима и 
активности особља и руковођење особља које ради у тим објектима. 
 
Дјелатности из става 1 овог члана су дјелатности од јавног интереса. 
 

Члан 6 
Поред  дјелатности из члана 5 ове одлуке Друштво обавља и дјелатности које 
нијесу дјелатности од јавног интереса, а које се утврђују Статутом. 
За дјелатности из става 1 овог члана, Друштво је обавезно водити посебно 
књиговодство и евиденцију. 
 
IV. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

Члан 7 
Имовину Друштва  чини новчани оснивачки улог у износу од 1 €, ствари, права 
и новчана средства преузета од Јавног предузећа „Спортски центар„ Беране, 
чију вриједност ће утврдити овлашћени процјењивач у складу са законом. 
 

Члан 8 
Финансирање дјелатности Друштва обезбјеђује се из: 
-сопствених прихода Друштва, 
-Буџета Општине Беране,  
-донација и 
-других извора у складу са законом. 
 
Средстава за обављање дјелатности која немају карактер дјелатности од јавног  
интереса обезбјеђују се из сопствених прихода друштва. 
 
 
V.  УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ 
 

Члан 9 
Друштвом управља Оснивач на начин и под условима утврђеним овом одлуком 
и Статутом Друштва. 



 
3

 
Члан 10 

Оснивач друштва: 
-даје сагласност на Статут Друштва, 
-даје сагласност на  статусне промјене друштва (промјене облика, 
реструктуирању друштва, добровољној ликвидацији и сл), 
-именује и разрјешава чланове Одбора директора, 
-именује и разрјешава извршног директора Друштва, 
-даје сагласност на годишњи програм рада и финансијски план Друштва, 
-разматра и усваја годишњи извјештај о раду и финансијском пословању 
Друштва, 
-доноси одлуке о расподјели добити и начину покрића губитака, 
-именује и разрјешава  независног ревизора, 
-даје сагласност на цјеновник услуга који утврђује Одбор директора, 
-даје сагласност на промјену дјелатности Друштва, 
-одлучује о накнадама члановима Одбора директора. 
 

Члан 11 
Надзор над радом Друштва врши надлежни орган локалне управе. 
 

Члан 12 
Органи Друштва су Одбор директора и извршни директор. 
 

Члан 13 
Одбор директора је орган управљања Друштва. 
Чланови Одбора директора врше своју функију у интересу Друштва и поступају 
са пажњом доброг привредника. 
 

Члан 14 
Одбор директора броји 5 чланова, од којих  су четири  представници оснивача а 
један представник запослених у у Друштву. 
Услови за избор члана Одбора директора утврђују се Статутом друштва. 
Одбор друштва пуноважно засиједа и доноси одлуке већином укупног броја 
чланова Одбора. 
 

Члан 15 
Чланови Одбора директора именују се на период од четри године, уз могућност 
поновног именовања. 
 

Члан 16 
Одбор директора у функцији управљања врши све обавезе у складу са законом и 
Статутом друштва, а нарочито: 
-доноси Статут и друга акта Друштва у складу са законом, 
-утврђује пословну политику Друштва и доноси акта за њено извршење, 
-усваја годишњи програм рада Друштва, 
-именује и разрјешава извршног директора, 
-усваја планове и програме из области за које је Друштво основано, 
-усваја годишњи финансијски исказ и извјештај о раду Друштва, 
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-предлаже Оснивачу смањење и повећање основног капитала, 
-предлаже Оснивачу расподјелу добити и покриће губитака, 
-утврђује цјеновник услуга, 
-врши и друге послове утврђене законом, овом одлуком и статутом. 
 

Члан 17 
Извршни директор је орган руковођења Друштва. 
Извршног директора именује оснивач, након спроведеног поступка јавног 
оглашавања. 
Поступак јавног оглашавања за именовање извршног директора спроводи Одбор 
директора. 
 

Члан 18 
Мандат извршног директора траје четири године. 
Услови за избор извршног директора утрђују се Статутом Друштва. 
Функцију извршног директора исто лице може обављати,  највише у два 
мандата. 
 

Члан 19 
Извршни директор одговара за законитост, економичност и ефикасност рада 
Друштва, Одбору директора и Оснивачу. 
 

Члан 20 
Извршни директор: 
- заступа и представља Друштво,  
-организује и води послове Друштва, 
-одговара за законитост рада Друштва, 
-извршава одлуке Одбора директора, 
.предлаже акте које доноси Одбор директора и одговоран је за спровођење 
одлука и других аката Одбора директора, 
-одлучује о другим питањима везаним за текући рад и пословање Друштва,  у 
складу са овом одлуком,Статутом и другим прописима. 
 
 
VI.  ПРЕСТАНАК ДРУШТВА  
 

Члан 21 
Друштво престаје у случајевима и под условима прописаним законом. 
 
 
VII.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 22 
Досадашње Јавно предузеће „Спортски центар“ – Беране наставља са радом као 
Друштво са ограниченом одговорношћу „Спортски центар“ – Беране. 
Друштво преузима права,обавезе и запослене  Јавног предузећа „Спортски 
центар“ – Беране. 
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Друштво наставља да користи средства која је користило Јавно предузеће 
„Спортски центар“ – Беране до дана ступања на снагу ове одлуке,са билансним 
стањем на тај дан. 
ВД Директора  досадашњег Јавног предузећа „Спортски центар“ – Беране 
наставља са радом до избора директора у складу са законом. 
 

Члан 23 
Именовање Одбора директора Друштва у складу са овом одлуком извршиће се у 
року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
До именовања Одбора директора Друштва,послове из његовог дјелокруга 
обављаће досадашњи Управни одбор Јавног предузећа „Спортски центар“ – 
Беране. 
 

Члан 24 
Статут Друштва донијеће се у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке. 
Извршни директор Друштва именоваће се у року од 120 дана. 
 

Члан 25 
 Друштво је дужно да усклади пословање са овом одлуком у року од шест 
мјесеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 26 
Процјена имовине из члана 7 ове одлуке извршиће се у року од шест мјесеци од 
дана уписа Друштва у Централни регистар привредних субјеката. 
 

Члан 27 
Даном уписа у ЦРПС Друштво преузима имовину, опрему, средства, 
документацију и запослене ЈП Спортски центар Беране“. 
 

Члан 28 
Даном уписа Друштва у Централни регистар привредних субјеката престаје да 
важи Одлука о организовању  Јавног предузећа „Спортски центар“- Беране 
(„Службени  лист ЦГ – Општински прописи“, број 02/94) и Одлука о оснивању 
Друштва са ограниченом одговорношћу Спортски центар Беране („Службени  
лист ЦГ – Општински прописи“, број 34/13.) 
 

Члан 29 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
Црне Горе – Општински прописи“. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
Број: 02-030-369                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 
Беране,11. 07. 2014. г.                                                     Горан Киковић 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 
Правни основ за доносење ове одлуке садрзан је у члану 64 Закона о 
привредним друштвима ( „Сл. лист РЦГ”, број 06/02 и „ Сл. лист ЦГ„ број 
17/07, 80/08, 40/10, 36/11 и 40/11),  члану  13 Закона о унапређењу пословног 
амбијента („ Сл. лист ЦГ”, број 40/10), члану  32 став 1 тачка 14 и члану 45 став 
1 тачка 14 Закона о локалној самоуправи ( „ Сл. лист РЦГ”, број 42/03, 28/04, 
75/05 и 13/06 и „ Сл. лист ЦГ”,  број 88/09, 03/10, 73/10, 38/12 и 10/14), члану 
11 и члану 12 став 1 Закона о спорту („ Сл. лист ЦГ”, број 36/11) и члану 33 
став 1 тачка 14 Статута општине Беране („Сл. лист РЦГ – Општински прописи”, 
број 21/04 и 34/06 и  „ Сл. лист ЦГ- Општински прописи”, број 6/11).  
 
 
Разлози за доношење одлуке 
 
Одредбама члана 14  Закона о унапређењу пословног амбијента  престао је да 
важи Закон о Јавним предузећима („Сл.лист  СРЦГ“ бр 6/91), те је из  тог 
разлога било неопходно, приступити доношењу ове одлуке којом се Јавно 
предуизећа Спортски центар Беране,  у складу  са одредбама члана  64 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),  реорганизује  и  оснива  као  Друштво са 
ограниченом одговорношћу. 
 
Имајући у виду напријед изложено предлажемо одборницима Скупштине 
општине Беране  ову одлуку на усвајање. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


