
 Na osnovu člana 130 Zakona o lokalnoj samoupravi (’’Sl. list RCG’’, br. 
42/03, 28/04, 75/05 i 13/06) i člana 33. stav 1 tačka 50 a u vezi sa  članom 
115 Statuta opštine Berane (’’Službeni list RCG-opštinski propisi’’, br. 21/04 
i 34/06), Skupština opštine Berane, na sjednici održanoj dana 21. 08. 2009. 
godine donijela je  
 
 

                                      O  D  L  U  K U   
 o uspostavljanju saradnje i bratimljenju Opštine Berane sa 

Opštinom Esch-sur-Alzette iz Luksemburga 
  
                                                Član 1.  
Opština Berane i Opština Esch-sur-Alzette iz Luksemburga, na principima 
izražene volje, međusobnog uvažavanja i obostranih interesa njihovih 
građana, bratime se u cilju uspostavljanja privredne, ekonomske, kulturne 
i socijalne saradnje. 

 
Član 2.  

 Saradnja opština zasnivaće se na razvoju i unapređenju iskustava u 
demokratskom funkcionisanju lokalne uprave, razmjeni informacija i 
razvoja komplementarnih djelatnosti od obostranog značaja, a ostvarivaće 
se kroz neposredne kontakte privrednih organizacija, privrednika, 
vaspitno-obrazovnih ustanova, kulturnih institucija, društvenih i sportskih 
organizacija, udruženja i građana. 
 

Član 3. 
 Ovlašćuje se Predsjednik Opštine Berane da u skladu sa ovom Odlukom, 

potpiše Povelju, o saradnji i bratimljenju Opštine Berane i Opštine Esch-
sur-Alzette. 
 
                                                   Član 4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u 
,,Službenom listu CG-opštinski propisi’’. 
 

 
SKUPŠTINA OPŠTINE BERANE  

     Broj:02-030-155                                      PREDSJEDNIK SKUPŠTINE, 
     Berane, 24. 08. 2009.g.                                             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 i 13/06), kojim 
je propisano, da opština može u okviru svojih nadležnosti slobodno sarađivati 
sa lokalnim zajednicama i asocijacijama drugih zemalja radi ostvarivanja 
zajedničkih interesa. 
 
Članom 115 Statuta opštine Berane(’’Sl. list RCG-opštinski propisi br. 21/04 
i  34/06) 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. 
 
Inicijativu Asocijacije ,,Prijateljstvo Luksemburg-Crna Gora’’, radi 
zbližavanja i učvršćivanja saradnje i prijateljskih veza između Opštine Esch-
sur-Alzette iz Luksemburga i Opštine Berane, obaviješteni smo  o zvaničnoj 
sjednici sa Odborom za integracije i predstavnicima Opštine Esch-sur-
Alzette iz Luksemburga, da se uspostavi privredna,ekonomska i kulturna 
saradnja, kao i prihvatanje predloga te Asocijacije ,,o bratimljenju sa 
crnogorskom Opštinom Berane’’. 
 
U tom obavještenju stoji da je Opština Esch-sur-Alzette, poslije Opštine 
 Luksemburg najveća opština u Luksemburgu i najrazvijenija na jugu države, 
gdje je lociran i Univerzitet, da daje velike mogućnosti saradnje, a između 
ostalog, razmjena učenika, studenata, naučnog, kulturnog, sportskog i 
umjetničkog programa, turističkih posjeta, privredne saradnje, duhovnog 
obrazovanja i dr. 
 
Iz predloga-inicijative Asocijacije ,,Prijateljstvo Luksemburg-Crna Gora’’, 
nesumljivo proizilazi značaj povezivanja Opštine Berane sa Opštinom Esch-
sur-Alzette. 
 
Predlažem da prihvatite Odluku kao u tekstu. 

 


