На основу члана 64 став 1 и члана 77 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), члана 33 став , тачка 14 Статута општине
Беране („Сл.лист-општински прописи“ 34/06, 21/04, 34/06 и „Сл.лист ЦГопштински прописи“ бр. 6/11) Скупштина општине Беране на сједници
одржаној дана 30. 09. 2014. године, донијела је
ОДЛУКУ

О оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу
„Паркинг сервис“ Беране.

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овом Одлуком оснива се Друштво са ограниченом одговорношћу „Паркинг
сервис“ Беране, (у даљем тексту Друштво), као једночлано друштво, ради
обављања комуналних дјелатности, у складу са овом одлуком и Статутом
друштва.
Члан 2
Оснивач друштва је Општина Беране, IV црногорске број 1, матични бр.
02023997 (у даљем тексту Оснивач), а оснивачка права врши Скупштина
општине.
Друштво се оснива на неодређено вријеме.
Члан 3

Друштво самостално иступа у правном промету, закључује уговоре и обавља
друге послове у оквиру своје правне и пословне способности.
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
Друштво послује под пуним и скраћеним називом.

Назив Друштва је Друштво са ограниченом одговорношћу „Паркинг сервис“
Беране
Скраћени назив Друштва је Д.О.О „Паркинг сервис“. Беране.
Сједиште друштва је у Беранама, Милоша Малишића бб.
III. ДЈЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 5

Друштво обавља следеће комуналне дјелатности:
52.21- услужне дјелатности у копненом саобраћају.
Дјелатност из става 1 овог члана Друштво обавља на начин што управља
јавним паркинзима и гаражама, врши наплату паркинг мјеста јавних
паркиралишта и гаража, одређује , уређује и одржава јавне просторе за
паркирање моторних возила.
Дјелатност из става 1 овог члана је дјелатност од јавног интереса.
Члан 6

Друштво поред дјелатности из члана 5 ове одлуке, обавља и друге
дјелатности које немају карактер дјелатности од јавног интереса, и то:
45.20 - Одржавање и поправка моторних возила,
73.11 - Дјелатност рекламних агенција,
96.09 - Остале личне услужне дјелатности, на другом мјесту непоменуте.
За дјелатности из претходног става Друштво води посебну књиговодствену
евиденцију.
Члан 7

Друштво обавља и друге послове који служе рационалнијем коришћењу
имовине Друштва и ефикаснијем пословању, који се утврђују Статутом
Друштва.
Члан 8
Друштво обавља послове на начин којим се обезбеђује стабилност
пословања, ефикасност управљања и одлучивања којим се успостављају
пословни односи у оквиру тржишних услова пословања.
IV. ОСНОВНИ КАПИТАЛ И ФИНАНСИРАЊЕ ДРУШТВА
Члан 9

Основни капитал Друштва представља новчани улог у износу од 10.000,00€
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Основни капитал из става 1 овог члана је имовина Оснивача.
Члан 10

Финансирање дјелатности друштва обезбјеђује се из:
– сопствених прихода Друштва,
– буџета Општине Беране,
– донација,
– 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 И РУКОВОЂЕЊЕ

Члан 11

Друштвом управља Оснивач на начин и под условима утврђеним законом,
овом Одлуком и статутом друштва.
Организација и начин рада Друштва, утврђује се Статутом и другим општим
актима у складу са законом.
Члан 12

Оснивач друштва:
- даје сагласност на Статут Друштва
- даје сагласност на статусне промјене друштва
- именује и разрјешава чланове Одбора директора,
- именује и разрјешава извршног директора Друштва,
- даје сагласност на годишњи програм рада и финансијски план
Друштва,
- даје сагласност на годишњи извјештај о раду и финансијском
пословању Друштва,
- доноси одлуке о расподјели добити и начину покрића губитака,
- одлучује о промјени основног капитала друштва,
- бира независног ревизора,
- даје сагласност на цјеновник услуга који утврђује Одбор директора,
- даје сагласност на промјену дјелатности Друштва,
- одлучује о промјени облика, реструктуирању друштва, добровољној
ликвидацији.
Члан 13

Органи друштва су Одбор директора и извршни директор.
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Члан 14

Одбор директора је орган управљања друштва.
Чланови Одбора директора дужни су да у обављању функције поступају са
пажњом доброг привредника.
Члан 15

Одбор директора има 5 чланова, од којих су четири представници оснивача
а један представник запослених у Друштву.
Услови за избор члана Одбора директора утврђују се Статутом друштва.
Одбор директора пуноважно засиједа уколико присуствује већина од укупног
броја чланова Одбора а одлуке доноси већином од укупног броја присутних
чланова Одбора.
Члан 16

Чланови Одбора директора именују се на период од четри године, уз
могућност поновног именовања
Члан 17
Одбор директора у функцији управљања врши све обавезе у складу са
законом и Статутом друштва, а нарочито:
- доноси Статут уз сагласност оснивача
- доноси општа акта Друштва у складу са законом, осим аката које
доноси оснивач,
- утврђује пословну политику Друштва и доноси акта за њено
извршење,
- усваја годишњи програм рада Друштва,
- усваја планове и програме из области за које је Друштво основано,
- усваја годишњи финансијски исказ и извјештај о раду Друштва,
- предлаже Оснивачу смањење и повећање основног капитала,
- предлаже Оснивачу расподјелу добити и покриће губитака,
- утврђује цјеновник услуга,
- врши друге послове утврђене законом овом одлуком и статутом.
Члан 18

Извршни директор је орган руковођења Друштва.
Извршног директора именује оснивач, након спроведеног поступка јавног
оглашавања.
Поступак јавног оглашавања у име оснивача спроводи Одбор директора.
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Члан 19

Мандат извршног директора траје четири године, уз могућност поновног
именовања.
Функцију извршног директора исто лице може обављати, највише у два
мандата.
Члан 20
Извршни директор одговара за законитост, економичност и ефикасност рада
Друштва, одбору директора и оснивачу.
Члан 21

Извршни директор:
- заступа и представља Друштво
- организује и води пословање Друштва,
- спроводи утврђену пословну политику и одлуке одбора директора,
- одговара за законитост рада Друштва,
- предлаже акте које доноси одбор директора и одговоран је за
спровођење
- одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у
складу са законом.
- одлучује о другим питањима везаним за текући рад и пословање
Друштва у складу са овом одлуком,Статутом и другим прописима.
VI. ПРЕСТАНАК ДРУШТВА
Члан 22

Друштво престаје у случајевима и под условима прописаним Законом.
VII. НАДЗОР

Члан 23

Надзор над радом Друштва врши Секретаријат за комунално-стамбене
послове и саобраћај општине Беране.
Члан 24

Орган за спровођење надзора, дужан је да о уоченим недостацима одмах
обавијести оснивача.
У случају поремећаја у раду Друштва, Оснивач може предузети мјере којима
ће обезбиједити услове за несметано функционисање рада и пословања у
складу са важећим прописима.
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VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25

Статут Друштва донијет ће се у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Одбор директора именоваће се у року од 90 дана од дана ступања на снагу
ове одлуке.
Извршни директор Друштва именоваће се у року од 120 дана од дана
именовања одбора директора.
Члан 26
Даном уписа у Централни регистар привредних субјеката у Подгорици
друштво стиче својство правног лица.
Члан 27

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

Скупштина општине Беране

Број: 02-030- 465
Беране, 01.10.2014.године

Предсједник Скупштине,
Горан Киковић
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Образложење

I ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за доношење Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом
одговорношћу „Паркинг сервис Беране“ садржан је у члану 64 и члану 77
Закона о привредним друштвима („Службени лист РЦГ“, број 6/02 и
„Сужбени.лист ЦГ“, бр. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 и 40/11), 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 његови оснивачи одговарају за обавезе друштва до
износа својих улога и да улози оснивача чине почетни капитал друштва, као
и да друштво може имати једног члана, а члан може бити физичко или
правно лице.
Чланом 13 Закона о комуналним дјелатностима („Службени лист РЦГ“, број
12/95) прописано је да о начину организовања обављања комуналних
дјелатности одлучује надлежни орган јединице локалне самоуправе,
чланом 45 став 1 тачка 14 Закона о локалној самоуправи („Службени лист
РЦГ“, бр 42/03, 28/04, 75/05 и 13/06 и „Службени лист ЦГ“, број 88/09, 38/12
и 10/14), прописано је да Скупштина оснива јавне службе, а чланом 33
Статута општине Беране („Сл.лист-општински прописи“ 34/06, 21/04, 34/06 и
„Сл.лист ЦГ-општински прописи“ бр. 6/11), прописано је да Скупштина
оснива јавне службе, органе и организације за обављање послова из оквира
надлежности Општине, као и да у вршењу послова из свог дјелокруга доноси
одлуке и друге акте.
II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ
Скупштина општине Беране је донијела Одлуку о комуналном уређењу
територије општине Беране („Сл.лист ЦГ-општински прописи“ бр 31/08“)
којом су у поглављу VI ПАРКИРАЛИШТА (члан 61-71) прописани услови
коришћења, чувања и одржавања паркиралишта на коловозу, тротоару и
ванулично паркирање возила., те је у циљу њене примјене и потребе за
рјешавањем проблема саобраћаја у мировању, обзиром да је евидентан
огроман број возила у нашем граду било неопходно основати друштво које
би у оквиру својих дјелатности обављало услужне дјелатности у копненом
саобраћају, чиме би се увело више комуналног реда у овој области.
Такође, одредбама члана 2 став 1 тачка 11 Закона о комуналним
дјелатностима одржавање простора за паркирање и пружање услуга на
њима прописано као вид комуналне дјелатности, па је општина Берана
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дужна да у складу са Законом о локалној самоуправи (члан 32. став 1 тачка
1), обезбиједи услове за обављање и развој комуналних дјелатности.
III САДРЖАЈ ОДЛУКЕ
Предложена одлука је конципирана тако да има VIII поглавља .
Поглавље I „Основне одредбе“, прописује се оснивање друштва са
ограниченом одговорношћу „Паркинг сервис Беране“, као и оснивач
друштва, вријеме оснивања и начин пословања.
Поглавље II „Назив и сједиште Друштва“ прописан је назив и сједиште
друштва.
Поглављем III „Дјелатност Друштва“ прописани су послови комуналне
дјелатности који се повјеравају овом друштву. Надаље, прописано је да су
послови из основне дјелатности послови од јавног интереса, као и да друштво
може обављати и дјелатности које нијесу од јавног интереса а које се утврђују
статутом друштва. Прописано је да Друштво обавезно води књиговодствену
евиденцију.
Поглављем IV „Основни капитал“ прописано је шта чини основни капитал
Друштва.
Поглављем V „Управљање и руковођење“ прописани су органи друштва,
начин избора и именовања, надлежности, као и трајање мандата члановима
одбора директора и извршног директора..
Поглавље VI „Престанак Друштва“ прописано је да Друштво престаје у
случајевима и под условима прописаним Законом.
Поглављем VII „Надзор“ прописано је да надзор над радом друштва врши
Секретаријат за комунално-стамбене послове и саобраћај, да је као надзорни
орган дужан да о уоченим недостацима одмах обавијести оснивача, као и да
у случају поремећаја у раду друштва може предузети мјере, како би се
обезбиједили услови за несметано функционисање рада друштва.
Поглављем VIII „Прелазне и завршне одредбе“ утврђени су рокови у којима
ће се донијети статут Друштва као и извршити именовање Одбора директора
и Извршног директора.
Наиме, предложеним рјешењем стварају се услови да се у законом
остављеном року донесе Статут Друштва и створе услови за несметан упис у
Централни регистар привредних субјеката.
Имајући у виду напријед изложено предлажемо одборницима Скупштине
општине Беране ову одлуку на усвајање.
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ
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