На основу члана 68 Закона о привредним друштвима ("Службени лист РЦГ", број 06/02 и "Службени лист ЦГ", бр.
17/07, 80/08, 40/10, 36/11 и 40/11), члана 38 став 1 Статута Општине Никшић ("Службени лист ЦГ - Општински
прописи", број 31/18) и члана 10 став 1 алинеја 1 Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Водовод
и канализација" Никшић ("Службени лист ЦГ - Општински прописи", број 29/19), Скупштина општине Никшић, на
сједници одржаној 5.11.2019. године, донијела је

Статут Друштва са ограниченом одговорношћу "Водовод и
канализација" Никшић
Статут је објављен у "Службеном листу ЦГ - Општински прописи", бр. 45/2019 од 18.11.2019. године, а
ступио је на снагу 26.11.2019.

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овим статутом уређују се питања у вези са организацијом рада и функционисањем Друштва са ограниченом
одговорношћу "Водовод и канализација" Никшић (у даљем тексту: Друштво) и то: назив и сједиште, дјелатност,
основни капитал и финансирање, унутрашња организација, управљање и руковођење, представљање и заступање,
јавност рада и информисање и друга питања од значаја за рад и пословање Друштва.

Члан 2
Изрази који се у овом статуту користе за физичка лица у мушком роду, подразумијевају исте изразе у женском
роду.

Члан 3
Оснивач Друштва је Скупштина општине Никшић (у даљем тексту: Оснивач).
Друштво је основано као једночлано друштво са ограниченом одговорношћу.
Друштво је основано на неодређено вријеме.

Члан 4
Друштво стиче својство правног лица уписом у Централни регистар привредних субјеката у Подгорици (у даљем
тексту: ЦРПС).

Члан 5
Друштво самостално иступа у правном промету, закључује уговоре и предузима друге правне радње у оквиру своје
дјелатности.
Друштво одговара за обавезе према трећим лицима цјелокупном својом имовином.
Оснивач одговара за обавезе Друштва до висине свог оснивачког улога.

II НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ ДРУШТВА
Члан 6
Назив Друштва је: Друштво са ограниченом одговорношћу "Водовод и канализација" Никшић.
Скраћени назив Друштва је: ДОО "Водовод и канализација" Никшић.
Друштво послује под пуним и скраћеним називом.

Члан 7
Сједиште Друштва је у Никшићу, у Улици Херцеговачки пут бр. 4.

Члан 8
Друштво има печат и штамбиљ.
Печат је округлог облика, пречника 30 mm на којем је по ободу исписан текст: Друштво са ограниченом
одговорношћу "Водовод и канализација" Никшић.
Штамбиљ је правоугаоног облика димензија 60 х 30 mm, који садржи текст: Друштво са ограниченом одговорношћу
"Водовод и канализација" Никшић, и простор за број акта и датум уписа.

Печат служи за потврђивање аутентичности аката Друштва, а штамбиљ за пријем и отпремање аката.
Број печата и начин њиховог коришћења и чувања уређује се актом Друштва који доноси Одбор директора на
предлог Извршног директора.

Члан 9
Друштво има свој знак - лого.
Знак друштва утврђује Одбор директора.

Члан 10
У правном промету, службеним односима и преписци са правним и физичким лицима Друштво користи меморандум.
Меморандум у заглављу садржи лого, назив Друштва и друге потребне податке.

Члан 11
Друштво има један или више рачуна код пословних банака, у складу са законом.

III ДЈЕЛАТНОСТ ДРУШТВА
Члан 12
Друштво обавља дјелатности утврђене Законом о комуналним дјелатностима, Одлуком о оснивању Друштва са
ограниченом одговорношћу "Водовод и канализација" Никшић, овим Статутом и то:
36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- сакупљање воде из бунара и са извора, пречишћавање и дистрибуција цјевоводом за потребе корисника на
територији општине Никшић;
- одржавање система јавног водоснабдијевања на територији општине Никшић;
- одржавање система водоснабдијевања сеоских насеља или њихових дјелова са сеоских водовода;
- заштита изворишта вода.
42.21 Изградња цјевовода
- изградња и одржавање комуналне инфраструктуре, опреме и средстава неопходних за обављање дјелатности
јавног водоснабдијевања и водоснабдијевања са сеоских водовода.
37.00 Уклањање отпадних вода
- прихватање и одвођење отпадних вода из домаћинстава и вода сличног састава јавном канализацијом, њихово
пречишћавање и испуштање у реципијент;
- прихватање и одвођење предтретираних отпадних вода насталих током производног процеса које се испуштају у
мрежу јавне канализације за отпадне воде;
- црпљење, одвоз и збрињавање отпадних вода из септичких јама;
- управљање постројењем за пречишћавање комуналних отпадних вода;
- третман и збрињавање канализационог муља;
- прихватање, одвођење и испуштање атмосферских отпадних вода са јавних и других уређених површина које су
повезане на јавну атмосферску канализацију;
- одржавање и чишћење колектора фекалне канализације и деблокирање истих.
42.21 Изградња цјевовода
- изградња и одржавање комуналне инфраструктуре, опреме и средстава неопходних за обављање дјелатности
управљања комуналним отпадним и атмосферским водама.
42.91 Изградња хидро објеката
- одржавање изграђених објеката и природних водотока за прихватање и одвођење бујичних вода.
Дјелатности из става 1 овог члана су дјелатности од јавног интереса.
За дјелатности из става 1 овог члана Друштво води посебну књиговодствену евиденцију.

Члан 13
Поред дјелатности из члана 12 овог статуте, Друштво обавља и дјелатности које немају карактер дјелатности од
јавног интереса и то:
11.07 Производња освјежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде
- производња флаширане воде.
33.11 Поправка металних производа
- поправке и одржавање цијеви и цијевних инсталација.
33.12 Поправка машина
- поправке и одржавање пумпи, компресора и сличних уређаја.
33.13 Поправка електронске и оптичке опреме
- поправке и одржавање мјерних, контролних, истраживачких, навигационих и других инструмената.
36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- сакупљање воде са извора, пречишћавање и дистрибуција у флашама или возилом - цистијерном.
43.12 Припрема градилишта
- дренажни радови на градилишту.

43.22 Постављање водоводних, канализационих, климатизационих система и система за гријање
- инсталирање водоводног и канализационог система, укључујући доградњу, одржавање и поправке у зградама и
другим грађевинама.
71.12 Инжињерске дјелатности и техничко савјетовање
- израда техничке документације: урбанистичких планова и пројеката из области хидротехнике, грађевинских
пројеката за објекте хидротехнике, пројеката инсталација, уређаја и постројења водовода и канализације;
- пружање геопросторних (картографских) информација за хидротехничке инсталације.
71.20 Техничко испитивање и анализе
- лабораторијско испитивање воде за пиће за потребе Друштва;
- лабораторијско испитивање отпадних вода за потребе Друштва.
За дјелатности из става 1 овог члана Друштво води посебну књиговодствену евиденцију.

IV ОСНОВНИ КАПИТАЛ И ФИНАНСИРАЊЕ
Члан 14
Основни капитал Друштва чини улог његовог Оснивача.
Улог у Друштво врши се у новчаном износу.
Вриједност Оснивачког улога Друштва у новцу износи 1 еуро, који Оснивач уплаћује најкасније до момента
регистрације Друштва. Сходно оснивачком улогу, Оснивач је једини власник и располаже са 100% удјела у друштву.
Комунална инфраструктура, опрема, средства и права која су неопходна за обављање комуналне дјелатности која
су до оснивања Друштва чинила имовину Јавног предузећа "Водовод и канализација" Никшић дају се на коришћење
Друштву на начин и под условима који ће се дефинисати Уговором Оснивача и Друштва.
Комунална инфраструктура, опрема, средства и права неопходна за обављање комуналне дјелатности, су локална
добра од општег интереса и у општој употреби, у својини су јединице локалне самоуправе - Оснивача и не смију се
оптерећивати заложним правом или оптеретити на други начин, не могу бити предмет извршења ни предмет стечајне
масе у стечајном поступку, јер се Друштву уступају на коришћење.
Комуналну инфраструктуру, опрему, средства и права из става 4 овог члана неопходну за обављање комуналне
дјелатности Друштва, Друштво је дужно да користи у складу са законом, овим Статутом и Уговором Оснивача и
Друштва и да се понаша као добар домаћин.

Члан 15
Средства за финансирање дјелатности од јавног интереса обезбјеђују се из:
- прихода остварених обављањем дјелатности Друштва;
- буџета Општине;
- донација;
- других извора у складу са законом.
Дјелатности које нијесу од јавног интереса финансирају се из сопствених средстава Друштва и других извора, у
складу са законом.

Члан 16
Ревизија пословања Друштва врши се у складу са законом.

V УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 17
Унутрашња организација Друштва утврђује се тако да се обезбјеђује стабилност пословања, ефикасност
управљања и одлучивања, и успоставља пословни однос у оквиру тржишних услова привређивања.

Члан 18
Друштво је организовано кроз организационе цјелине.
Организационе цјелине Друштва из става 1 овог члана чине сектори, службе и други облици организовања.

Члан 19
О унутрашњој организацији Друштва одлучује Одбор директора на предлог Извршног директора.
Унутрашња организација Друштва ближе се уређује општим актима у складу са законом и овим Статутом.

VI УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ
Члан 20
Друштвом управља Оснивач на начин и-под условима утврђеним законом, Одлуком о оснивању Друштва и овим
Статутом.

Члан 21
Оснивач Друштва:
- доноси Статут Друштва и његове промјене;
- врши статусне промјене;
- даје сагласност на цјеновник за пружање комуналних услуга, односно испоруку комуналног производа, који
утврђује Одбор директора;
- даје сагласност на Предлог уговора о повјеравању обављања комуналних дјелатности и коришћењу комуналне
инфраструктуре и других средстава у имовини Општине;
- именује и разрјешава чланове Одбора директора;
- доноси годишњи програм рада Друштва;
- усваја годишњи извјештај о раду са финансијским извјештајем Друштва;
- доноси одлуку о расподјели добити и начину покрића губитака;
- даје сагласност на промјену назива, сједишта и дјелатности Друштва;
- доноси одлуку о смањењу, односно увећању основног капитала Друштва;
- даје сагласност на дугорочна кредитна задужења Друштва;
- одлучује о промјени облика, реструктурирању и добровољној ликвидацији Друштва;
- даје сагласност на закључивање уговора вриједности веће од 100.000 еура;
- доноси акт којим се утврђује накнада члановима Одбора директора;
- врши и друге послове који нијесу у надлежности Одбора Директора или Извршног директора у складу са законом и
овим Статутом.
Сагласност из става 1 алинеја 13 овог члана није потребна за уговоре који се закључују између Друштва и
Оснивача.

Органи друштва
Члан 22
Органи Друштва су: Одбор директора и Извршни директор.

1. Одбор директора
Члан 23
Одбор директора је орган управљања Друштва.
Чланови Одбора директора врше своју функцију у интересу Друштва и дужни су да поступају са пажњом доброг
привредника и у свом раду не смију заступати интересе трећих лица.

Члан 24
Одбор директора има пет чланова, од којих је један предсједник.
Чланови Одбора директора су из реда представника Оснивача.

Члан 25
Чланове Одбора директора именује и разрјешава Оснивач.
Мандат чланова Одбора директора траје четири године.

Члан 26
Одбор директора у функцији управљања врши све обавезе у складу са законом:
- доноси опште и појединачне акте Друштва у складу са законом, осим аката које доноси Оснивач;
- утврђује пословну политику Друштва и доноси акте за њено извршавање;
- именује и разрјешава Извршног директора, у складу са овим Статутом;
- предлаже годишњи програм рада Друштва;
- усваја планове и програме из области за које је Друштво основано;
- доноси годишњи извјештај о раду са финансијским извјештајем Друштва;
- доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста и друге акте Друштва, у складу са овим
Статутом;
- одлучује о кредитном задужењу, у складу са овим Статутом;
- одлучује о уговорима појединачне вриједности до 100.000 еура, а укупне вриједности до 200.000 еура током
календарске године;
- одлучује о набавкама вриједности веће од 5.000 еура и утврђује критеријуме за спровођење набавки;
- одлучује о закључењу поравнања вриједности веће од 200 еура;
- утврђује цјеновник за пружање комуналних услуга, односно испоруку комуналног производа, уз сагласност
Оснивача;
- утврђује предлоге одлука Оснивача;
- доноси пословник о раду Одбора директора;

- врши и друге послове који нијесу у надлежности Оснивача или Извршног директора, у складу са законом, овим
Статутом и другим општим актима.

Члан 27
Одбор директора послове из своје надлежности обавља самостално, осим када је дужан да прибави сагласност
Оснивача у складу са законом, Одлуком о оснивању Друштва и овим статутом.

Члан 28
Прву конститутивну сједницу Одбора директора након оснивања Друштва, сазива предсједник Управног одбора
Јавног предузећа "Водовод и канализација" Никшић.
Конституисање Одбора директора врши се на првој сједници која се мора одржати у року од 15 дана од дана
ступања на снагу Одлуке о именовању чланова Одбора директора, а сазива је предсједник Одбора директора из
претходног сазива.
Одбор директора на конститутивној сједници бира предсједника Одбора директора, из реда својих чланова.

Члан 29
Одбор директора доноси пословник о раду, којим се ближе уређују: поступак сазивања сједница, начин рада и
одлучивања Одбора директора.

Члан 30
Сједници Одбора директора може да присуствује извршни директор Друштва који има право да учествује у
расправи, без права одлучивања.
Сједницама Одбора директора, по позиву предсједника Одбора директора, могу присуствовати и друга лица.

Члан 31
Сједницу Одбора директора заказује предсједник Одбора директора.
Сједница се може заказати на предлог члана Одбора директора уколико се са предлогом сагласи више од половине
чланова Одбора директора.
Сједница Одбора директора може се одржати ако је присутна већина чланова Одбора директора, а одлуке се доносе
ако најмање половина присутних чланова Одбора директора гласа за њих.
У случају једнаког броја гласова, глас предсједника Одбора директора је одлучујући.
Члан Одбора директора нема право гласа када Одбор директора одлучује о питању његове материјалне
одговорности или његовог рада у Друштву.

Члан 32
Члановима Одбора директора припада износ мјесечне накнаде за рад у Одбору директора, у складу са посебним
актом који доноси Оснивач.

Члан 33
Члану Одбора директора престаје мандат:
- на лични захтјев;
- истеком времена на које је именован;
- разрјешењем;
- избором, односно именовањем на функцију која није спојива са чланством у Одбору директора;
- у другим случајевима предвиђеним законом.

Члан 34
Члан Одбора директора може поднијети Одбору директора захтјев за престанак мандата прије истека периода на
који је именован.
Захтјев из става 1 овог члана подноси се у писаној форми.
Захтјев из става 1 овог члана Одбор директора доставља Оснивачу, ради именовања новог члана.

Члан 35
Члан Одбора директора може бити разријешен:
- ако у континуитету неоправдано не учествује у раду Одбора директора на више од три сједнице;
- ако поступа супротно члану 23 став 2 овог Статута;
- у другим случајевима утврђеним законом.

2. Извршни директор
Члан 36

Извршни директор је орган руковођења Друштва.

Члан 37
Извршни директор:
- организује и води пословање Друштва;
- заступа и представља Друштво;
- предлаже акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста;
- припрема и подноси Одбору директора предлог годишњег програма рада Друштва и предлог годишњег извјештаја о
раду са финансијским извјештајем;
- предлаже и друге акте које доноси Одбор директора и одговоран је за спровођење одлука и других аката Одбора
директора;
- одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом,
- организује и спроводи заштиту на раду, противпожарну заштиту, заштиту животне средине и заштиту објеката
Друштва,
- спроводи утврђену пословну политику Друштва;
- закључује појединачне уговоре укупне вриједности до 50.000 еура током календарске године;
- одлучује о поравнању вриједности до 200 еура;
- поставља руководећа лица у складу са Одлуком о оснивању Друштва, овим Статутом и општим актима Друштва;
- одговара за законитост рада Друштва;
- одлучује о другим питањима везаним за текући рад и пословање Друштва, а која нијесу у надлежности Оснивача
или Одбора директора, у складу са Одлуком о оснивању Друштва, овим Статутом и другим општим актима.

Члан 38
Предлог за извршног директора Друштва, Одбору директора у писаној форми доставља предсједник Општине у име
Оснивача.
Извршног директора именује и разрјешава Одбор директора у складу са законом.
Извршни директор закључује са Одбором директора Уговор о раду којим се утврђују права, обавезе и одговорности
извршног директора, у складу са законом и актима Друштва.

Члан 39
Мандат извршног директора траје четири године.
По истеку мандата, исто лице може поново бити именовано на исту функцију.

Члан 40
За извршног директора може бити именовано лице које поред општих услова прописаних законом испуњава и
сљедеће посебне услове:
- да има високу стручну спрему - VII ниво квалификације образовања;
- најмање три године радног искуства на пословима руковођења, односно на другим пословима који захтјевају
самосталност у раду.

Члан 41
Извршни директор може бити разријешен прије истека времена на које је именован:
- на лични захтјев;
- ако је његовим чињењем или нечињењем причињена штета Друштву;
- ако прекорачи овлашћења у погледу права утврђених овим Статутом и другим актима Друштва;
- ако неоправдано одбије да изврши одлуку Одбора директора или поступи супротно тој одлуци;
- у другим случајевима утврђеним законом.
Иницијативу за покретање поступка за разрјешење извршног директора Друштва у случајевима из става 1 ал. 2, 3,
4 и 5 овог члана могу поднијети Оснивач и Одбор директора.

Члан 42
Одбор директора именује вршиоца дужности извршног директора.
Вршилац дужности извршног директора има сва права и обавезе извршног директора Друштва.
Вршилац дужности извршног директора обавља ову функцију до именовања извршног директора.

VII ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ЗАСТУПАЊЕ
Члан 43
Друштво представља и заступа извршни директор, а у случају његове одсутности лице које он овласти.
Извршни директор може у оквиру својих овлашћења, дати пуномоћје запосленом лицу у Друштву или лицу ван
Друштва да заступа Друштво.
Пуномоћје из става 2 овог члана може бити генерално или ограничено на одређени посао или врсту посла.

VIII ЈАВНОСТ РАДА И ИНФОРМИСАЊЕ
Члан 44
Рад Друштва је јаван.
Јавност рада Друштва обезбјеђује се:
- објављивањем Статута и других општих аката;
- достављањем извјештаја о раду и пословању Друштва надлежним органима, у складу са законом;
- информисањем Оснивача и других субјеката који имају правни интерес за праћење рада и пословања Друштва,
као и повременим обавјештавањем шире јавности.
За давање обавјештења о раду и пословању Друштва одговоран је Извршни директор Друштва, или лице које он
овласти.
Друштво је дужно да обавјештава грађане о свом раду путем web сајта.

IX ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 45
Пословном тајном сматрају се документа и подаци утврђени посебном одлуком Одбора директора, у складу са
законом, чије би давање на увид неовлашћеним лицима штетило интересима и дјелатности Друштва.
Документа и подаци који се сматрају пословном тајном морају бити означени као пословна тајна.
Пословну тајну дужни су да чувају сви запослени, без обзира на који начин су сазнали за пословну тајну.
Неовлашћено саопштавање података који представљају пословну тајну Друштва у смислу закона и других прописа,
овог Статута и других аката Друштва представљају повреду интереса Друштва, а за запослене у Друштву и повреду
радне обавезе.
Дужност чувања пословне тајне не престаје по престанку радног односа у Друштву.

X ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 46
У обављању дјелатности Друштво чува и унапређује животну средину, у складу са законом, другим прописима и
актима Друштва тако што:
- планира, организује и остварује заштиту и унапређење животне средине у оквиру доношења и извршавања
планова и програма рада и развоја;
- прати стање животне средине и благовремено предузима мјере за спречавање нарушавања исте;
- обезбјеђује заштиту и унапређење животне средине од негативног утицаја дјелатности која се обавља на терену
и у просторијама Друштва.

Члан 47
Извршни директор Друштва дужан је да предузима мјере којима се спрјечава угрожавање животне средине.
Запослени у Друштву су дужни да обавијесте надлежне органе о дјелатностима које угрожавају животну средину.

XI ОПШТИ АКТИ
Члан 48
Општи акти Друштва су: Статут, правилник, пословник, одлука и други акти којима се на општи начин уређују
одређена питања, ако законом није другачије прописано.
Статут је основни општи акт Друштва.
Измјене и допуне Статута или других аката из става 1 овог члана врше се на начин и по поступку прописаном за
њихово доношење.
Иницијативу за измјене и допуне Статута или других аката из става 1 овог члана могу дати Оснивач, предсједник
или члан Одбора директора или извршни директор.
Други општи акти Друштва морају бити у сагласности са Статутом.

Члан 49
Статут и други општи акти објављују се на огласној табли Друштва.

XII ПОСЛОВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ КАПИТАЛОМ
Члан 50
Трошкови пословања Друштва су за сваку годину предвиђени и одређени финансијским планом Друштва за
предметну пословну годину.
На крају сваке пословне године Друштво је дужно да у складу са законом, изради завршни рачун, биланс имовине и
биланс успјеха Друштва.

Члан 51
Одлуку о расподјели добити као и Одлуку о покрићу губитка доноси Оснивач, на предлог Одбора директора.

XIII СТАТУСНЕ ПРОМЈЕНЕ, ПРОМЈЕНЕ ОБЛИКА ДРУШТВА И ПРЕСТАНАК ДРУШТВА
Члан 52
О свим статусним промјенама, о промјени једног облика друштва у други, као и о свим промјенама које су од
значаја за упис у државне регистре (промјена облика Друштва, реструктурирање, промјена назива, сједишта,
оснивача, дјелатности, лица овлашћених за заступање и др.), одлучује Оснивач Друштва.

Члан 53
Друштво престаје у случајевима и под условима прописаним законом.

XIV НАДЗОР НАД РАДОМ ДРУШТВА
Члан 54
Надзор над радом Друштва врши орган локалне управе надлежан за комуналне послове.

Члан 55
Орган из члана 54 овог статута дужан је да о уоченим недостацима одмах обавијести Оснивача.

XV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 56
У погледу права, обавеза и одговорности запослених у Друштву примјењују се одредбе закона, колективног уговора,
овог Статута и других аката Друштва.
Друштво је правни сљедбеник Јавног предузећа "Водовод и канализација" Никшић.
Друштво преузима права, обавезе и запослене Јавног предузећа "Водовод и канализација" Никшић.

Члан 57
Општи акти Друштва донијеће се најкасније у року од 6 мјесеци од дана уписа Друштва у ЦРПС.
До доношења аката из става 1 овог члана примјењиваће се општи акти Јавног предузећа "Водовод и канализација"
Никшић.

Члан 58
Ступањем на снагу овог Статута, престаје да важи Статут Јавног предузећа "Водовод и канализација" Никшић, који
је донијет на сједници Управног одбора Јавног предузећа "Водовод и канализација" Никшић, дана 26.11.1998. године,
на који је Скупштина општине Никшић дала сагласност Рјешењем број 01-7851 од 28.12.1998. године, и све измјене и
допуне истог.

Члан 59
Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Црне Горе - Општински прописи".
Број: 01-030-215
Никшић, 05. новембра 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НИКШИЋ
Предсједник
Радивоје-Лала Никчевић, с.р.

