
 На основу члана 130. Закона о локалној самоуправи (''Сл. лист РЦГ'' бр. 42/03), члана 49. став 1 тачка 21, члана 55. и члана 95. Статута општине Беране (''Сл. лист РЦГ''-општински прописи бр. 26/95-пречишћени текст), Скупштина општине Беране, на сједници одржаној дана 29. 12. 2005. године, донијела је    О  Д  Л  У  К  У  о потврђивању Уговора о братимљењу између Костромског рејона и општине Беране   Члан 1.  Потврђује се Уговор о братимљењу између Костромског рејона (Костромска област Руска федерација) и општине Беране (Државна заједница Србија и Црна Гора), који је потписао предсједник општине Беране 8. децембра 2005. године у Костроми.   Члан 2.  Ова Одлука ступа на снагу даном oбјављивања у ''Службеном листу РЦГ'' – општински прописи.    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ     Број: 01-6000                 ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ, Беране, 30. 12. 2005.год.           Реља Јованчевић,с.р.     



  О б р  а з л о ж е њ е  
I. Правни основ  
 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 130. Закона о локалној самоуправи којим је прописано ''да општина може у оквиру својих надлежности слободно сарађивати са локалним заједницама и асоцијацијама других земаља ради остваривања заједничких интереса''.  Чланом 49. став 1 тачка 21 Статута Скупштине општине Беране прописано је да ' 'Скупштина општине у оквиру својих надлежности одлучује о међуопштинској сарадњи'', а чланом 55. Статута ''предсједник општине привремено доноси акте из надлежности Скупштине уколико Скупштина није у могућности да се састане. Предсједник Општине је дужан да акт из става 1 овог члана поднесе Скупштини на потврду чим она буде у могућности да се састане''.  II. Разлози за доношење   По предлогу ''Асоцијације студената совјетских и руских факултета у Србији и Црној Гори'' ради зближавања и учвршћивања сарадње и пријатељских веза између Руске федерације – области Костромске и општине Беране обавијештени смо од те Асоцијације о званичном позиву од губернатора Костромске области ради потписивања Споразума о трговинској – економској и културној сарадњи као и прихватању предлога те Асоцијације о братимљењу са црногорском општином Беране.  У том обавјештењу стоји да у последњих 20 година између града Костроме и престонице Црне Горе Цетиња успјешно се развијају побратимске везе као и везе других градова  Херцег Новог и слично.  Дана 8. 12. 2005. године, потписан је Уговор о братимљењу између Костромског рејона и општине Беране и Споразум о трговинској-економској и културној сарадњи који Вам достављамо у прилог Предлога ове Одлуке.  Из текста Уговора и Споразума несумњиво произилази значај повезивања општине Беране са Костромском облашћу, те није потребно посебно образложење.  Предлажем да прихватите Одлуку као у тексту.           ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ        Реља Јованчевић  


