
 Na osnovu člana 130. Zakona o lokalnoj samoupravi (’’Sl. list RCG’’, br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 i ’’Sl. list CG’’ br. 3/10) i člana 33. stav 1 tačka 50 a u vezi sa  članom 115. Statuta opštine Berane (’’Službeni list RCG-opštinski propisi’’, br. 21/04, 34/06 i ’’Sl. list CG’’ – opštinski propisi br. 6/11), Skupština opštine Berane na sjednici održanoj dana  22. 12. 2011. godine, donijela je      O  D  L  U  K  U O USPOSTAVLJANJU PRIJATELJSTVA I SARADNJE OPŠTINE BERANE SA OPŠTINOM  ZAVIDOVIĆI IZ BOSNE I HERCEGOVINE    Član 1.  Opština Berane uspostavlja odnos prijateljstva i saradnje sa opštinom Zavidovići iz Bosne i Hercegovine.    Član 2  Ovlašćuje se Predsjednik opštine Berane da potpiše Sporazum o prijateljstvu i saradnji sa opštinom Zavidovići iz Bosne i Hercegovine.  Član 3.  Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ‘’Službenom listu CG’’.     SKUPŠTINA  OPŠTINE  BERANE   Broj: 02-030-348     PREDSJEDNIK SKUPŠTINE, Berane, 23. 12. 2011. god.     Samir  Agović,s.r.       



  O b r a z l o ž e nj e    Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 130 Zakona o lokalnoj samoupravi (’’Sl. list RCG’’, br. 42/03, 28/04, 75/05,13/06 i ’’Sl. list CG’’ br. 3/10), kojim je propisano, da opština može u okviru svojih nadležnosti slobodno sarađivati sa lokalnim zajednicama i asocijacijama drugih zemalja radi ostvarivanja zajedničkih interesa.  Članom 33. stav 1 tačka 50 Statuta opštine Berane(’’Sl. list RCG-opštinski propisi br. 21/04,  34/06 i ’’Sl. list CG’’ – opštinski propisi br. 6/11) propisano je da Skupština odlučuje o saradnji i udruživanju sa lokalnim zajednicama i asocijacijama drugih zemalja, a članom 115 Statuta opštine Berane(’’Sl. list RCG-opštinski propisi br. 21/04,  34/06 i ’’Sl. list CG’’ – opštinski propisi br. 6/11)) propisano je da, Opština ostvaruje saradnju sa drugim gradovima i opštinama u zemlji i inostranstvu u oblastima od zajedničkog interesa u skladu sa Ustavom i zakonom, kao i da Odluku o saradnji donosi Skupština opštine.  Opština Zavidovići podnijela je inicijativu za uspostavljanje trajne prijateljske saradnje i drugih oblika saradnje sa opštinom Berane u septembru mjesecu ove godine, nakon čega je opština Berane dostavila povratnu informaciju i mišljenje po predmetnoj inicijativi.   Općinsko vijeće Zavidovići na 39. sjednici održanoj 23. i 24. novembra 2011. godine, donijelo je Odluku o uspostavljanju prijateljstva i suradnje općine Zavidovići, Bosna i Hercegovina, sa opštinom Berane, Republika Crna Gora.  Razlog za donošenje ove odluke je povezivanje opštine Berane i opštine Zavidovići čime se pruža mogućnost boljeg upoznavanja i zbližavanja u narednom periodu a posebno u cilju uspostavljanja privredne, kulturne, sportske, turističke saradnje i drugih oblika saradnje od zajedničkog interesa.  Predlažemo da prihvatite odluku kao u tekstu predloga.      


