
На основу члана 19. Одлуке о Савјету за развој и заштиту локалне 
самоуправе (''Сл. лист РЦГ ''-општински прописи бр. 32/05 и 35/05) и члана 
33. и 37. Статута општине Беране (''Сл. лист РЦГ' '-општински прописи бр. 
21/04 и 34/06 и ’’Сл. лист ЦГ’’ – општински прописи бр. 6/11), Скупштина 
општине Беране, на предлог Одбора за избор и именовања, на сједници 
одржаној 31. Марта и 01. и 06. Априла 2015. године, донијела је  
 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ САВЈЕТА ЗА РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 
 
 

Члан 1. 
 

 У Савјет за развој и заштиту локалне самоуправе бирају се: 
 
 

1. Алаксандар Лабудовић,  
2. Благоје Шарић, 
3. Драган Чукић, 
4. Радослав Рачић, 
5. Милена Обрадовић, 
6. Славен Обадовић, 
7. Мићун Бабовић, 
8. Бранко Чуљковић и 
9. Дејан Фемић 

 
 

Члан 2. 
 

Савјет за развој и заштиту локалне самоурпаве  бира се на мандатни 
период од 5 /пет/ годинa. 

 
 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном објављивања у ' 'Службеном листу ЦГ '' – 
општински прописи. 

 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
 
 
Број: 02-030-206        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Беране, 08. 04. 2015. год.              Горан Киковић 
 
 
 
 
 



 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

 
Правни основ 
 
Чланом 19. Одлуке о Савјету за развој и заштиту локалне 
самоуправе прописан је поступак избора чланова Савјета. 
Поступак се покреће јавним позивом који садржи: рокове за 
предлагање кандидата, ко може бити предложен за члана 
Савјета, ко има право предлагања кандидата, назив органа 
коме се подносе предлози, као и друга питања од значаја за 
избор чланова Савјета. 
 
Разлози за доношење 
 
Скупштина општине Беране на сједници одржаној 29. 12. 2014. 
године, на предлог Одбора за избор и именовање донијела је 
Одлуке о разрјешењу чланова Савјета за развој и заштиту 
локалне самоуправе.  
 
Након спроведеног поступка јавног оглашавања који је трајао од 
30.01.2015. �� 13.02.2015. ������, ����� �� ����� � ��������� �� �� 
�������� �������� 27. 03. 2015. године, поднио Скупштини 
предлог за избор чланова Савјета за развој и заштиту локалне 
самоуправе, на усвајање. 
 
 


