
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша” број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и
доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од 07.05.2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I  Утврђује се Предлог одлуке о усвајању Уговора о оснивању Регионалног
привредног друштва за комуналну делатност „Нишки регион“ д.о.о. Ниш.

II Предлог одлуке о усвајању Уговора о оснивању Регионалног привредног
друштва  за  комуналну  делатност  „Нишки  регион“  д.о.о.  Ниш  доставља  се
председнику  Скупштине  Града  Ниша  ради  увршћивања  у  дневни  ред  седнице
Скупштине Града. 

III За  представнике  предлагача  по  овом предлогу  на  седници Скупштине
Града Ниша, одређују се Бојан Аврамовић, директор Регионалнe развојне агенције
Југ. 

Број: 643-11/2015-03
Датум: 07.05.2015. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



На основу члана 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије",
број 129/2007и 83/2014-други закон) и члана 12. и 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града
Ниша", број 88/2008),

Скупштина Града Ниша, на седници од _________ године, донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ УГОВОРА О ОСНИВАЊУ

 РЕГИОНАЛНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
 ЗА КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ ''НИШКИ РЕГИОН'' Д.О.О. НИШ

Члан 1.

Град  Ниш,  као  суоснивач,  са  Општином  Алексинац,  Општином  Дољевац,  Општином
Сокобања, Општином Сврљиг, Општином Мерошина, Општином Ражањ и Општином Гаџин Хан,
оснива  Регионално  привредно  друштво  за  комуналну  делатност  ''Нишки  регион''  д.о.о.  Ниш,
закључењем  Уговора  о  оснивању Регионалног  привредног  друштва   за  комуналну  делатност
''Нишки регион'' д.о.о Ниш.

Члан 2.

Усваја  се Уговор о оснивању Регионалног привредног друштва  за комуналну делатност
''Нишки регион'' д.о.о. Ниш, који је, у складу са чланом 3. Одлуке о покретању поступка оснивања
Регионалног привредног друштва за комуналну делатност ''Нишки регион'', д.о.о Ниш („Службени
лист  Града Ниша",  број  96/2013),  предложио Регионални  савет за  управљање отпадом Нишког
регона.

Члан 3.

Уговор из члана 2. саставни је део ове Одлуке.

Члан 4.

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  „Службеном листу Града
Ниша".

Број: ____________
У Нишу, _______________

СКУПШТИНА  ГРАДА  НИША

Председник

_________________
Проф. др Миле Илић



О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Одлуке о усвајању Уговора о оснивању Регионалног привредног
друштва   за  комуналну  делатност  ''Нишки  регион''  д.о.о.  Ниш  је  члан  13  Закона  о  локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члан 12 и 37 Статута Града
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008) који прописују да јединице локалне самоуправе,
односно Град Ниш може сарађивати и удруживати се са другим јединицама локалне самоуправе,
ради  остваривања  заједничких  циљева,  планова  и  програма  развоја,  као  и  других  потреба од
заједничког  интереса.  Ради  остваривања  наведених  циљева,  Град  Ниш,  са  другим  јединицама
локалне  самоуправе,  може  удруживати  средства,  образовати  заједничке  органе,  оснивати
предузећа, установе и друге организације и службе, у складу са законом и Статутом.

Одлуком о доношењу и имплементацији Регионалног плана управљања отпадом за нишки
регион  и  Уговором  о  међусобним  правима  и  обавезама  у  имлементацији  регионалног  плана
управљања отпадом нишког региона, („Службени лист Града Ниша“, број 49/2013), дефинисано је
оснивање регионалног комуналног привредног друштва са ограниченом одговорношћу од стране
Града Ниша и Општина Дољевац, Гаџин Хан, Мерошина, Сврљиг, Алексинац, Ражањ и Сокобања.

Одлуком о покретању поступка оснивања регионалног комуналног привредног друштва са
ограниченом одговорношћу за управљање отпадом „Нишки регион“ доо Ниш („Службени лист Града
Ниша“, број 96/2013), стекли су се услови за отпочињање процедуре оснивања друштва.

Одлуком  о  усвајању  Предлога  Концесионог  акта  изградње  Регионалног  центра  за
управљање отпадом ''Келеш''   и Студије оправданости давања концесије („Службени лист Града
Ниша“,  број  109/2014,)  као  и  Уговором  о  међусобним  правима  и  обавезама  у  имлементацији
регионалног плана управљања отпадом нишког региона, дефинисано је да „Нишки регион“ доо има
статус Друштва посебне намене у смислу Закона о јавно - приватном партнерству и концесијама
(Службени гласник републике Србије“, број 88/2011).

У  оквиру  реализације  Уговора  о  међусобним  правима  и  обавезама  у  имлементацији
регионалног  плана  управљања отпадом нишког  региона  и  наведених Одлука  Скупштине  Града
Ниша,  Регионални  савет  за  управљање  отпадом  усагласио  је  текст  Уговора  о  оснивању
регионалног привредног друштва „Нишки регион“ доо Ниш, који је у процедури усвајања у свим
општинама чланицама региона, и који је саставни део ове Одлуке.

Уговор  о   оснивању  регионалног  привредног  друштва  Нишки  регион  доо  Ниш,  садржи
одредбе којима се дефинишу назив, седиште и делатност, средства за оснивање и почетак рада,
права, обавезе и одговорности, утврђивање и распоређивање добити и сношење ризика, органи,
заступање и друга питања у складу са Законом. 

Укупан новчани део основног капитала друштва износи 25.000.000,00 динара, од чега је
удео Града Ниша 66,22%  тј. 16.555.000,00 динара, а сагласно горе поменутом Уговору и Одлукама
Скупштине  Града  Ниша.  Уплаћени  новчани  оснивачки  улог  ће  претежно  бити  искоришћен  за
експропријацију земљишта на локацији Келеш и то прве фазе величине око 10ха.

Имајући  у  виду  чињеницу  да  ће,  по  завршетку  поступка  избора  најповољније  понуде  у
поступку давања концесије, изабрани Концесионар докапитализовати ово привредно друштво и да
ће  локалне  самоуправе чланице овог  Привредног  друштва,  као  Концедент  имати  своје
представнике  у  Скупштини  друштва  и  Надзорном  одбору  друштва,  заштита  јавног  интереса  је
обезбеђена прописивањем већих надлежности Скупштине друштва у односу на Надзорни одбор и
Директора.

У овом тренутку, Град Ниш и Општине чланице Нишког региона управљања отпадом су се
сагласиле о предложеној финансијској конструкцији и кадровским решењима како би се извршиле
благовремене  припреме  локације  и  формирало  Друштво  посебне  намене  а  у  циљу  ефикасне
реализације наведених Одлука Скупштине Града Ниша и потписаних међуопштинских уговора као и
самог пројекта изградње Регионалног центра за управљање отпадом „Келеш“.

На основу наведеног, израћен је нацрт Одлуке о усвајању уговора о оснивању Регионалног
привредног друштва  за комуналну делатност ''Нишки регион'' д.о.о. Ниш.

          РЕГИОНАЛНА РАДНА ГРУПА   
          ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

                     КООРДИНАТОР      

           __________________________



        Бојан Аврамовић           



На основу члана 139. – 244.  Закона о привредним друштвима („Сл. гласник
РС“ бр.   36/2011,  99/11),  на  основу члана  13.  Споразума  о  формирању нишког
региона  за  заједничко  управљање  отпадом  између  Града  Ниша  и  Општина
Дољевац,  Гаџин  Хан,  Мерошина,  Сврљиг,  Алексинац,  Сокобања  и  Ражањ
бр. 796/2010-01 од 15.03.2010 године и на њему заснованог и закљученог Уговора о
међусобним  правима  и  обавезама  у  имплементацији  регионалног  плана
управљања отпадом Нишког региона од дана 19.07.2013. године, члан 9 и члан 11.
у вези члана 10. Уговора – 
Град Ниш, Општина Дољевац, Општина Гаџин Хан, Општина Мерошина, Општина
Сврљиг, Општина Алексинац, Општина Сокобања и Општина Ражањ,  у својству
оснивача –
приступају  оснивању  привредног  друштва  са  ограниченом  одговорношћу
“РЕГИОНАЛНО  ПРИВРЕДНО  ДРУШТВО  ЗА  КОМУНАЛНУ  ДЕЛАТНОСТ
„НИШКИ РЕГИОН“ ДОО НИШ“, па су дана __0_.2015. године закључили следећи:

УГОВОР О ОСНИВАЊУ РЕГИОНАЛНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА  ЗА
КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ “НИШКИ РЕГИОН'' Д.О.О. НИШ

Преамбула:
У  складу  са  Одлукама  о  покретању  поступка  оснивања  Регионалног

привредног  друштва  за  комуналну  делатност  Скупштине  Града  Ниша  број:  06-
762/2013-8-02 од 18.12.2013. године,  Скупштине Општине Дољевац број: од 2015.
године Скупштине Општине Гаџин Хан број: од 2015. године, Скупштине Општине
Мерошина  број:  од  2015.  године,  Скупштине  Општине  Сврљиг  број:  од  2015.
године, Скупштине Општине Алексинац број: од 2015. године, Скупштине Општине
Сокобања  број:  од  2015.  године  и  Скупштине  Општине  Ражањ  број:  од  2015.
године, оснивачи применом модела регулисања међусобних односа  предвиђених
одредбама  Уговора  о  међусобним  правима  и  обавезама  у  имплементацији
регионалног  плана  управљања  отпадом  Нишког  региона  од  дана  19.07.2013.
године  (У  даљем  тексту:  Уговор  о  међусобним  правима  и  обавезама  од
19.07.2013.),  на  овај  начин  приступају  реализацији  оснивања  именованог
привредног друштва.

Садржина уговора

Члан 1.
 

Овим Уговором се уређују:

 пословно име и седиште чланова друштва;
 пословно име и седиште друштва;
 претежна делатност друштва; 
 укупан износ основног капитала друштва;
 износ новчаног улога, односно новчану вредност и опис неновчаног улога

сваког члана друштва
 време уплате новчаног улога, односно уношење неновчаног улога;
 удео  сваког  члана  друштва  у  укупном  основном  капиталу  изражен  у

процентима;
 врста и надлежности органа друштва;
 заступање друштва;
 трајање и престанак друштва;



 остала питања. 
 

Пословно име

Члан 2. 
 
           Пословно име друштва гласи:

РЕГИОНАЛНО  ПРИВРЕДНО  ДРУШТВО  ЗА  КОМУНАЛНУ  ДЕЛАТНОСТ
„НИШКИ РЕГИОН“ ДОО НИШ.

            (у даљем тексту: Друштво)

Седиште друштва

Члан 3.

         Седиште Друштва је на следећој адреси:
         Ниш, улица Кеј кола српских сестара, бр 3/2,  Град Ниш, Градска  Општина
Медијана.

Претежна делатност

Члан 4.
 

Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је:

- 38.21 - третман и одлагање отпада који није опасан

Друштво  може  обављати  и  све  друге  делатности  које  нису  законом
забрањене,  ако  посебним законом регистрација  или обављање делатности није
условљена издавањем  претходног  одобрења,  сагласности  или  другог  акта
надлежног органа, али све у циљу остварења сврхе свог оснивања и постојања,
као  и општим актима опредељених и конкретизованих циљева .

Основни капитал

Члан 5.

 Укупан уписани новчани део основног капитала Друштва износи:
25.000.000,00 динара (словима : двадесетпетмилиона динара), 
уписан дана    .03.2015. године.  

Чланови друштва

Члан 6.
Чланови Друштва су:

Град Ниш, Ниш, ул. Николе Пашића 24, 
м.бр: 17620541, ПИБ: 100232752, 

Општина Дољевац, Дољевац, Николе Тесле 121,
м.бр: 07171820, ПИБ: 100491448, 

Општина Гаџин Хан, Гаџин Хан,ул. Милоша Обилића ББ, 

http://www.nbs.rs/rir_pn/pn_rir.html.jsp?type=pn_results&lang=SER_CIR&konverzija=no&kaptcha=


м.бр: 07212330,  ПИБ: 100992509

Општина Мерошина, Мерошина, ул. Цара Лазара 17,
м.бр: 07187068, ПИБ: 100758336

Општина Сврљиг, Сврљиг, ул. Радетова 31, 
м.бр:07327340,ПИБ: 102025507,

Општина Алексинац, Алексинац, ул. Књаза Милоша 168, 
м.бр:07173075, ПИБ: 100313169

Општина Сокобања, Сокобања, ул. Св. Саве 23, 
м.бр: 07202962, ПИБ: 102133023,

 
Општина Ражањ, Ражањ, ул, Партизанска бб, 
м.бр: 7214740 ПИБ: 102688303.

Удели чланова у основном капиталу, 
начин утврђивања висине удела и међусобна права и обавезе чланова

Члан 7.

На  основу  садржине  члана  6.  и  7.  Уговора  о  међусобним  правима  и
обавезама од 19.07.2013. године, оснивачи друштва су уговорили да се изградња
регионалног центра и постројења за третман отпада врши на територији Општине
Дољевац у складу са ППО Општине Дољевац 2007-2021 („Сл. лист Града Ниша"
16/2011)  и  Планом  детаљне  регулације  за  потребе  изградње  заједничког
регионалног центра и постројења за третман отпада

Финансирање експропријације земљишта из става 1. овог члана, врши се
пропорционално  броју  становника  сваког  од  оснивача  према  резултатима
последњег пописа а уложена средства представљају оснивачки улог  оснивача у
овом привредном друштву ( у проценту дефинисаном одредбама у Табели 1. члана
7.  Уговора  о  међусобним  правима  и  обавезама  од  19.07.2013.  године)  сходно
уложеним средствима.

Уложена средства у финансирање израде недостајуће планске и техничке
документације у складу са Законом о планирању и изградњи (претходне Студије
оправданости  са  генералним  пројектом,  Студије  изводљивости  са  идејним
пројектом.  Студије  о  процени  утицаја  на  животну  средину.  План  детаљне
регулације,  Експропријација  и  друга  документа),  представљају  оснивачки  улог
оснивача у основном капиалу друштву (у проценту дефинисаном у Табели 1. члана
7.  Уговора  о  међусобним  правима  и  обавезама  од  19.07.2013.  године)  сходно
уложеним средствима

У складу са свиме наведеним, а на основу одредаба члана 7. у вези члана
17.  Уговора  о  међусобним  правима  и  обавезама  од  19.07.2013.  године,  удели
оснивача  у  основном  капиталу  друштва  опредељују  се  пропорционално  броју
становника  сваког  од  оснивача  (  према  резултатима  последњег  пописа
становништва)  па  се  овим  чланом  оснивачког  акта  одређује  следеће
пропорционално и номинално учешће оснивача у основном капиталу друштва :

1. Град Ниш, м.бр: 17620541,
са укупним уписаним новчаним делом основног капитала у износу од:  
16.555.000,00 динара (словима:шеснаестмилионапетстотинапедесетпет хиљада 
динара)  и чини удео од 66,22 %,
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2. Општина Дољевац, м.бр: 07171820,
са укупним уписаним новчаним делом основног капитала у износу од:  
1.185.000,00 динара (словима: једанмилионједнастотинаосамдесетпетхиљада 
динара)  и чини удео од 4,74%,

 3. Општина Гаџин Хан, м.бр: 07212330,
са укупним уписаним новчаним делом основног капитала у износу од:  
505.000,00 динара (словима:петстотинапетхиљада динара ) –                                    
и чини удео од 2,02%,

4. Општина Мерошина, м.бр: 07187068,
са укупним уписаним новчаним делом основног капитала у износу од:  
892.500,00 динара (словима:осамстотинадеведесетдвехиљадепетстотина динара)  
и чини удео 3,57%,

5. Општина Сврљиг, м.бр:07327340,
са укупним уписаним новчаним делом основног капитала у износу од:  
912.500,00 динара (словима:деветстотинадванаестхиљадапетстотина динара)  и 
чини удео од 3,65%,

6. Општина Алексинац, м.бр:07173075,
са укупним уписаним новчаним делом основног капитала у износу од:  
3.305.000,00 динара (словима:тримилионатристотинепетхиљада динара) –            и
чини удео од 13,22%,

7. Општина Сокобања, м.бр: 07202962,
са укупним уписаним  новчаним делом основног капитала у износу од:  
1.045.000,00 динара (словима:једанмилиончетрдесетпетхиљада динара) –               
и чини удео од 4,18%,

8. Општина Ражањ, м.бр: 7214740,
са укупним уписаним новчаним делом основног капитала у износу од:  600.000,00 
динара (словима: шестстотинахиљада динара) –   и чини удео од 2,40%,

Члан 8.
 
            У правном промету са трећим лицима Друштво иступа у своје име и за свој
рачун. 
            За обавезе према трећим лицима, настале у пословању Друштва, Друштво
одговара својом целокупном имовином.

ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 9.
   

Управљање друштвом је организовано као дводомно привредно друштво са
ограниченом одоговорношћу. 

Органи Друштва су Скупштина, Надзорни одбор и  Директор. 
Њихова  овлашћења и  делокруг  рада  утврђују  се  у  складу  са  Законом  о

привредним друштвима.
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Скупштина

Члан 10.

На основу одредаба члана 17. Уговора о међусобним правима и обавезама
у имплементацији регионалног плана управљања отпадом Нишког региона од дана
19.07.2013.  године  и  одредаба члана  7.  овог  Уговора  о  оснивању, оснивачи  на
основу утврђених и  усаглашених критеријума регулишу унутрашње устројство  и
начин функционисања  Скупштине друштва на следећи начин.

Члан 11.

Скупштину чине сви чланови друштва. 

Сваки  члан  друштва  има  право  гласа  у  скупштини  сразмерно  учешћу
његовог удела у основном капиталу друштва. 

Скупштина друштва капитала одлучује већином од укупног броја гласова.

Укупан  број  гласова  чланова  Скупштине  друштва  капитала  заједничког
регионалног комуналног привредног друштва је 100.

Сваком оснивачу припада број гласова који је сразмеран учешћу сваког од
оснивача у основном капиталу друштва приказаном у члану 7. овог Уговора, и то у
пропорцији 1%=1 глас.

Скупштина друштва  има 8 чланова, а сваки  оснивач по једног члана, који
носе сразмеран број гласова у складу са процентом удела који заступају, према
одредбама члана 7. овог Уговора и моделу представљања описаном у овом члану. 

Осниваче  у  раду  Скупштине  друштва  представљају  регистрована  лица
овлашћена за заступање и представљање оснивача - Градоначелник Града Ниша и
Председници Општина, или лица која они овласте.

Делокруг скупштине

Члан 12.
 

Скупштина друштва:
1) доноси измене оснивачког акта ;
2) усваја финансијске извештаје, као и извештаје ревизора ако

су финансијски извештаји били предмет ревизије;
3) усваја извештаје надзорног одбора;
4) одлучује о повећању и смањењу основног капитала друштва,

као и о свакој емисији хартија од вредности;
5) одлучује  о  расподели  добити  и  начину  покрића  губитака,

укључујући и одређивање дана стицања права на учешће у
добити  и  дана  исплате   учешћа  у  добити  члановима
друштва;

6) бира  и  разрешава  чланове  надзорног  одбора  и  утврђује
накнаду за њихов рад;

7) именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад ;
8) одлучује  о  покретању  поступка  ликвидације,  као  и  о

подношењу  предлога  за  покретање  стечајног  поступка  од
стране друштва;



9) именује  ликвидационог  управника  и  усваја  ликвидационе
билансе и извештаје ликвидационог управника;

10)  одлучује о стицању сопствених удела;
11)  одлучује  о обавезама чланова друштва на додатне уплате и

о враћању    тих уплата;
12)  одлучује о захтеву за иступање члана друштва;
12.1) иступање члана друштва производи правно дејство на крају
пословне године, а удео у основном капиталу члана који иступа
из  друштва,  расподељује  се  осталим  члановима  сразмерно
њиховом процентуалном учешћу у укупном основном капиталу
друштва,  у  складу и  на основу одредаба члана 27.  Уговора  о
међусобним правима и обавезама од 19.07.2013.;
13)  одлучује о искључењу члана друштва из разлога неплаћања,

односно  неуношења уписаног улога;
13.1)  искључење  члана  друштва  производи  правно  дејство  на
крају пословне године, а удео у основном капиталу члана који је
искључен  из  друштва,  расподељује  се  осталим  члановима
сразмерно њиховом процентуалном учешћу у укупном основном
капиталу  друштва,  у  складу  и  на  основу  одредаба  члана  27.
Уговора о међусобним правима и обавезама од 19.07.2013.;
14)  одлучује о покретању спора за искључење члана друштва;
15)  одлучује о повлачењу и поништењу удела;
16)  даје прокуру;
17)  одлучује  о  покретању  поступка  и   давању  пуномоћја  за

заступање  друштва у спору са прокуристом, као и  у спору са
директором,  ако  је  управљање  друштвом  једнодомно,
односно  са  чланом  надзорног  одбора,  ако  је  управљање
друштвом дводомно;

18) одлучује  о  покретању  поступка  и  давању  пуномоћја  за
заступање друштва у спору против члана друштва;

19) одобрава уговор о приступању новог члана и даје сагласност
на пренос удела трећем лицу у случају из члана 167. Закона
о привредним друштвима;

20) одлучује  о  статусним  променама  и  променама  правне
форме;

21) даје  одобрење  на  правне  послове  у  којима  постоји  лични
интерес,  у  складу  са  чланом  66.  Закона  о  привредним
друштвима;

22) даје сагласност на стицање, продају, давање у заку, залагање
или друго располагање имовином велике вредности у смислу
члана 470. Закона о привредним друштвима;

23) доноси пословник о свом раду;
24) врши друге послове и одлучује о другим питањима у складу

са Законом о привредним друштвима и другим одредбама
овог Уговора о оснивању.

У случајевима описаним одредбама тачака 12) и 12.1), односно 13) и 13.1)
става првог овог члана Уговора,  оснивачи сагласно на овај  начин дефинишу да
престанком  оснивачких  права  у  овом  друштву,  оснивачу  који  је  иступио  или  је
искључен престају и сва права по Уговору о међусобним правима и обавезама у
имплементацији регионалног плана управљања отпадом Нишког региона од дана
19.07.2013.и Споразуму о формирању нишког региона управљања отпадом, па и
право да потражује новчану накнаду на име свог оснивачког улога.



Начин одлучивања

Члан 13.

            Скупштина доноси одлуке двотрећинском већином укупног броја гласова, у
складу са одредбама члана 10. и 11. овог Уговора о оснивању.

            Скупштина одлучује једногласно о следећим питањима: 

1) доноси измене оснивачког акта;
2) повећању или смањењу основног капитала;
3) статусним променама и променама правне форме;
4) доношењу  одлуке  о  ликвидацији  друштва  или подношењу  предлога  за

покретање стечаја и именовању ликвидационог управника, као и усвајању
ликвидационих биланса и извештаја ликвидационог управника;

5) расподели добити и начину покрића губитка;
6) стицању сопствених удела друштва
7) одлучује   о обавезама чланова друштва на додатне уплате и о враћању

тих уплата;
8) одлучује  о  искључењу  члана  друштва  из  разлога  неплаћања,  односно

неуношења уписаног улога;
9) одлучује о покретању спора за искључење члана друштва;
10) одлучује о повлачењу и поништењу удела;
11) даје сагласност на стицање, продају, давање у закуп, залагање или друго

располагање  имовином  велике  вредности  у  смислу  члана  470. Закона  о
привредним  друштвима,  уз  претходно  прибављену  сагласност  дату  од
стране надлежног извршног органа оснивача.

Посебан случај одлучивања

Члан 13а

            Скупштина двотрећинском већином укупног броја гласова доноси одлуку
којом  одобрава  уговор  о  приступању  новог  члана и  даје  сагласност  на  пренос
удела трећем лицу у случају из члана 167. Закона о привредним друштвима, а на
основу претходно прибављене градског, односно, општинских већа самих оснивача,
све  у  складу  са  дефинисаним  начином  приступања  нових  чланова  друштву
одредбама члана 28. Уговора о међусобним правима и обавезама од 19.07.2013.

На  сва  питања  везана  за  Скупштину  друштва  која  нису  посебно
регулисана  овим  Уговором,  примењиваће  се  одредбе  Закона  о  привредним
друштвима(“Службени гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011“).

Надзорни одбор

Члан 14.

Председника и чланове Надзорног одбора бира скупштина својом Одлуком,
с тим да се први Надзорни одбор из разлога ефикасности и целисходности именује
самим Уговором о оснивању.

Надзорни одбор има 3 (три) члана од којих  1 (једног) члана увек делегира
оснивач Град Ниш и 1 (једног) члана кога увек делегира Општина Дољевац. 



Члан Надзорног одбора не може бити лице:
1) које је запослено у друштву,
2) које је директор или члан надзорног одбора у више од пет друштава,
3) које је осуђено за кривично дело против привреде, током периода од
     пет година рачунајући од дана правноснажности пресуде, с тим да се
     у тај период не урачунава време проведено на издржавању казне  
     затвора,
4) коме је изречена мера безбедности забране обављања делатности

            која представља претежну делатност друштва, за време док траје та
            забрана.

 Чланови  Надзорног  одбора  не  могу  бити  директори  друштва  нити
прокуристи друштва.

За чланове Надзорног одбора друштва именују се:

1. Бојан Аврамовић из Града Ниша, ЈМБГ: 0601969730034;

2. Будимир Марковић из Општине Алексинац, ЈМБГ: 2205961731338;                   
                                                                             

3. Милош Вукотић из Општине Дољевац, ЈМБГ:0907968912033.                       
                                                                                  

За  Председника Надзорног одбора  друштва именује се:

           Бојан Аврамовић из Града Ниша, ЈМБГ: 0601969730034.                        
                                      

Чланови Надзорног одбора именују се на неодређено време и могу бити
поново бирани на наведену функцију. 

Чланови  Надзорног  одбора  су  представници  Града  Ниша,  Општине
Алексинац и Општине Дољевац.

Председник Надзорног одбора је увек представник Града Ниша у Надзорном
одбору.

“Први“  Председник  Надзорног  одбора  именован  је  овим  Уговором  о
оснивању .

Делокруг Надзорног одбора

Члан 15.

 Делокруг надзорног одбора:

1) одређује пословну стратегију друштва;
2) бира  и  разрешава  директора  и  утврђује  накнаду  за  његов  рад,  односно

начела за утврђивање те накнаде;
3) надзире рад директора и усваја извештаје директора;
4) врши унутрашњи надзор над пословањем друштва;
5) врши надзор над законитошћу пословања друштва;
6) установљава  рачуноводствене  политике  друштва  и  политике  управљања

ризицима;
7) даје  налог  ревизору  за  испитивање  годишњих  финансијских  извештаја

друштва;



8) предлаже скупштини избор ревизора и награду за његов рад;
9) контролише предлог расподеле добити  и других плаћања члановима;
10) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у

спору са директором;
11) даје претходну сагласност на закључивање послова из делокруга директора

у случају постојања  ограничења директора  у заступању друшва; 
12) бира из редова чланова  Надзорног одбора Председника Надзорног одбора,

или осим “првог“ Председника Надзорног одбора који је именован Уговором
о оснивању.

         Надзорни  одбор  даје  претходну  сагласност  за  закључење  следећих
послова:

1) Стицање, отуђење и оптеређење удела и акција које друштво поседује у
другим правним лицима;

2) Стицање,  отуђење  и  оптерећење  непокретности,  уколико  то  не  спада  у
редовно пословање друштва,

3) Узимање кредита,  односо  узимање  и  давање  зајмова,  давање  јемстава,
гаранција и обезбеђења за обавезе трећих лица.

Начин рада и одлучивања
    

Члан 16.

 Надзорни  одбор  доноси  Oдлуке  простом  већином  гласова  yкyпног брoja
чланова Надзорног одбора.

Председник Надзорног одбора сазива и председава седницама Надзорног
одбора, одговоран је за вођење записника и  пoтписyjе  cвe  Oдлyкe кoje Надзорни
одбор доноси из  свoг  делокругa рада.

  Директор
 

   Члан 17.
 

Друштво заступа директор Друштва. Друштво има 1 (једног) директора.

За директора се именује следеће лице:

- Небојша Јорданов из Града Ниша, ул. Жикице Шпанца број 21, 
јмбг:0209966730052,  бр.л.к. 004109565

Директор друштва у поступку вођења послова друштва поступа самостално,
без  ограничења  и  одговоран  је  за  закључење  уговора  и  предузимање  других
правних  послова,  заступање  Друштва  у  земљи  и  иностранству  према  трећим
лицима и плаћања према трећим лицима за обавезе Друштва, као и свим другим
питањима заступања друштва у правном  саобраћају.

Директор друштва се региструје у складу са законом о регистрацији.

Директора именује Надзорни одбор друштва, на период од најдуже 5 ( пет)
година,  осим “првог“  директора који је из разлога ефикасности и целисходности
именован самим Уговором о оснивању.

Кандидата за директора увек предлаже оснивач Град Ниш.



Исто лице може поново бити именовано на наведену функцију.

Делокруг Директора  

Члан 18.

Директор  је одговоран за:

1) заступање друштва и вођење послова друштва у складу са законом и овим
оснивачким актом. 

2) уредно вођење пословних књига ;
3) тачност финансијских извештаја друштва;
4) вођење евиденције о свим одлукама скупштине,
5) обавеза извештавања надзорног одбора;
6) као и обављање свих других послова који нису у надлежности скупштине и

надзорног одбора.

Трајање друштва

Члан 19. 
 

Друштво се оснива на неодређено време
Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката  у

случајевима предвиђеним законом.

Трошкови оснивања и финансирање рада друштва

Члан 20.

Трошкове оснивања (таксе за оверу свих аката потребних за регистрацију
оснивања, накнаде за надлежну АПР РС и трошкове адвокатских услуга насталих
поводом  припремања  документације  за  регистрацију  оснивања  друштва)  сносе
оснивачи сразмерно свом учешћу у основном капиталу друштва.

Рад друштва ће се финансирати из оснивачког улога оснивача, а највише до
висине износа уплаћеног улога.

ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА 

Расподела трошкова и добити

Члан 21.

Уговарачи су сагласни да се расподела трошкова и добити из заједничког
посла врши према уделу сваког од уговарача у оснивачком капиталу новооснованог
Друштва.

Чланови Друштва имају право на исплату добити, у складу са законом, а
сразмерно својим оснивачким улозима.



Добит  се утврђује  и  исплаћује,  по правилу, на крају  календарске  године,
тако  што  се  од  укупно  остварених  прихода  одбију  сви  трошкови.  Износ  који
преостане представља добит која ће се међу члановима расподелити у сразмери
удела у оснивачком улогу.

Уколико  неко  од  уговарача  не  буде  био  у  могућности  да  учествује  у
трошковима на начин и у уделу који је предвиђен у овом члану уговора о оснивању,
односно члану 7. у вези члана 17. Уговора о међусобним правима и обавезама од
19.07.2013.  његов  део  трошкова  може финансирати  други  уговарач  позајмицом
новооснованом друштву, с тим што ће у том случају уговарач који је трошкове друге
стране  предујмио  имати  право  да  тај  износ  наплати  из  дела  добити   који  би
требало да припадне другој уговорној страни. 

Добит се утврђује и исплаћује, по правилу, на крају календарске године,  у
складу  са  позитивним  законским  нормама  Републике  Србије  који  се  тичу  ове
области.  Исказана  добит  у  завршном  рачуну  Друштва  се  у  виду  дивиденде
исплаћује оснивачима по процентима удела.

Обавезе пореза по основу дивиденде сноси сваки оснивач посебно.

Губитак друштва покрива се из имовине друштва. На сва питања
везана  за  начин  покрића  губитка  друштва  примењиваће  се  одредбе
чланова 12 и 13 овог Уговора о оснивању, као и по потреби меродавне
одредбе  чланова  200  и  211,  у  вези  чланова  270  и  305  Закона  о
привредним  друштвима  (“Службени  гласник  РС“,  бр.  36/2011  и
99/2011“).

Члан 22.

Уговарачи су сагласни да о расподели свог дела остварене добити, Оснивач
одлучује одговарајућом одлуком са обавезом да се иста расподели и употреби на
територији  оснивача којем је добит припала а све у сврху подизања капацитета
комуналног друштва за сакупљање отпада и остварења других циљева оснивања и
постојања овог друштва.

Оснивачи наглашавају да су таква остварена средства наменска, али да се
на основу одлуке оснивача  могу по потреби и нахођењу  користити и у сврху:

- Социјалне  и  дечије  заштите:  помоћ  народним  кухињама,
изградња обданишта и дневних боравака за децу и слично,

- Заштите  животне  средине  и  подизање  квалитета  живота:
изградња  водоводне  и  канализационе  мреже,  постројења  за
пречишћавање вода и слично,

- Развоја образовне  и  спортске  инфраструктуре:  изградња  и
реновирање школа, домова културе, спортских терена и слично.

Детаљна правила потрошње средстава остварених из добити оснивача могу
бити  дефинисана посебним Уговором са домицилном Општином.



ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ОСНИВАЊА И ФУНКЦИОНИСАЊА ДРУШТВА

Члан 23.

Оснивачи  сагласно  и  у  складу  са  одредбама  чланова  9-  16.  Уговора  о
међусобним  правима  и  обавезама  у  имплементацији  регионалног  плана
управљања отпадом Нишког региона од дана 19.07.2013. године, у вези члана 5.
наведеног  уговора,  заједнички  и  сагласно  опредељују  циљеве  оснивања  и
постојања, односно, сврху и начела функционисања друштва. 

У  смислу  наведеног  оснивачи  приступају  оснивању  овог  регионалног
комуналног друштво капитала ради обављања послова оператера у регионалном
центру  за  одлагање и  третман  отпада,  управљање трансфер станицама,  као  и
транспорт отпада од трансфер станица до регионалног центра.

Приоритетни циљеви функционисаања
регионалног комуналног привредног друштва за управљање отпадом

Члан 24.

Приоритетни  циљеви  и  задаци  функционисања  Регионалног  комуналног
привредног друштва за управљање отпадом су:

- изградња новог регионалног центра за управљање и третман отпада;

- изградња трансфер станица и превоз отпада до регионалног центра,

- издвајање. сакупљање и сепарација искористивог отпада из комуналног
отпада сортираног на самом месту настајања;

          - припрема или прерадз секундарних сировина и пласман на тржиште
секундарних сировина;

-  развој  и  унапређење  система  за  рециклажу,  изградња  потребних
објеката и инфраструктуре.

             Осим  наведеног,  Регионално  комунално  привредно  друштво  за
управљање отпадом опредељује за своје дугорочне циљеве и:

- обезбеђење недостајућих средстава за изградњу Регионалног центра;

- обезбеђење нзјбољих доступних технологија третман отпада;

-  повећање  ефикасности  пословања  ради  стицања  добити,  са  потоњим
циљем  успостављања   нижих  цена  комуналних  услуга  и  повећање  квалитета
пружених услуга.

П О С Е Б Н Е    О Д Р Е Д Б Е

ПРЕДМЕТ, КОНЦЕПТ И НАЧЕЛА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА (ЈПП)
Члан 25

Оснивачи су сагласни да се поједине делатности у управљању комуналним
отпадом, у складу са одредбама  Уговора о међусобним правима и обавезама од
19.07.2013. могу обављати у сарадњи са приватним партнерима у виду пројекта



јавно-приватног партнерства (ЈПП), без и са елементима концесије и то делатност
дефинисану  чланом  4.  овог  Уговором  о  оснивању  регионалног  комуналног
привредног друштва.

Сагласно  потребама  оснивача,  облик  ЈПП  који  се  примењује  је
ИНСТИТУЦИОНАЛНО  ЈПП  што  подразумева  могућност  докапитализације
регионалног комуналног привредног друштва из члана 8. овог Уговора.

Међусобна  права  и  обавезе  у  реализацији  пројекта  ЈПП,  са  или  без
елемената концесије,  уговорне стране дужне су уредити јавним уговором чија је
садржина прописана чланом 46. Закона о ЈПП и концесијама РС, а на питања која
се односе на јавне уговоре, а која нису посебно уређена овим законом, примењуу
се одредбе закона којим се уређују облигациони односи.

Уређивање поступака, начина и услова закључивања Уговора о ЈПП заснива
се  на  начелима:  заштите  јавног  интереса,  ефикасности  и  транспарентности,
једнаког и правичног третмана, слободне тржишне утакмице, пропорционалности,
заштите животне средине, аутономије воље и равноправности уговорних страна.

На остала питања и односе оснивача везане за појмове и институте из овог
члана  Уговора  о  оснивању  који  нису  посебно  регулисани,  непосредно  ће  се
примењивати  одредбе  из  чланова  18-21.  Уговора о  међусобним  правима  и
обавезама од 19.07.2013., те ће се  услед наведеног на садржину члана 25 овог
Уговора,  поред  одредаба  Закона  о  привредним  друштвима,  примењивати  и
одговарајуће  меродавне одредбе Закона  о комуналним делатностима,  Закона  о
локалној самоуправи, Закона о управљању отпадом, Закона о ЈПП и концесијама,
као и одредбе Закона о облигационим односима.

Завршне одредбе
Члан 26

 
На сва питања која нису  посебно  регулисана овим  Уговором о оснивању,

примењиваће  се  одредбе  Закона о  привредним  друштвима (“Службени  гласник
РС“, бр. 36/2011 и 99/2011“).

Члан 27.
 

Измене овог Акта врше се у писаној форми, без обавезе овере.

Законски заступник друштва је у обавези да након сваке измене Уговора о
оснивању сачини и потпише пречишћени текст докумената.

Измене  Уговора  о  оснивању,  након  сваке  такве  измене,  региструју  се  у
складу са законом о регистрацији.

На  остала  питања  везана  за  поступак  и  услове  за  доношење  измена
Уговора о оснивању примењиваће се одредбе члана 11, 12 и 13. овог Уговора, као
и меродавне одредбе Закона о привредним друштвима (“Службени гласник РС“,
бр. 36/2011 и 99/2011“).

Овај Акт састављен је у 10 истоветних примерака.

Овај Акт  о  оснивању  ступа  на  снагу  даном  овере  од  стране  органа
надлежног за оверу.



У Нишу, дана __.0_. 2015.

Чланови  друштва  :

Град Ниш

__________________________          

Општина Дољевац

_________________________          

Општина Гаџин Хан

_________________________          

Општина Мерошина

__________________________

Општина Сврљиг

__________________________       

Општина Алексинац

__________________________       

Општина Сокобања

__________________________       

Општина Ражањ

___________________________       



Република Србија
ГРАД НИШ

Служба за послове 
Скупштине Града

   Број: 13- 68/2015
  28.04.2015. године

Н   И   Ш

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

У вези са вашим дописом број  1759/2015-09 од 24.04.2015.  године,  којим
тражите мишљење на Нацрт одлуке о усвајању Уговора о оснивању Регионалног
привредног друштва за комуналнеу делатност „Нишки регион“ д.о.о. Ниш, дајемо
следеће:

М  и  ш  љ  е  њ  е

Нацрт  одлуке  о  усвајању  Уговора  о  оснивању  Регионалног  привредног
друштва за комуналнеу делатност „Нишки регион“ д.о.о. Ниш је формално-правно
исправан.

Напомињемо да се Служба није упуштала у оцену самог Уговора јер је то у
надлежности другог органа града.

С' поштовањем, 

                                                                                              
             Начелник

                                                                                                         Иван Николић с.р.


















