
На основу члана 45 Закона о територијалној организацији Црне Горе („ Сл. лист ЦГ“, бр. 22/11) а у 

вези са чланом 45 Закона о локалној самоуправи ( “Сл. лист РЦГ”, бр. 42/03, 28/04, 75/05, 
13/06 и “Сл. лист ЦГ”, бр. 88/09, 3/10, 38/12 и 10/14) и члана  33 став 1 тачка 2 Статута 
Општине Беране ( “Сл. лист РЦГ”-општински прописи,  бр.21/04, 34/06 и “Сл. лист ЦГ”- 
општински прописи,  бр. 06/11), Скупштина Општине Беране, на сједници одржаној 31. 
03. и  01. 04. 2015. године, донијела је  
 

 

О Д Л У К У 

О повјеравању рјешавања спора о подјели имовине између општине Беране и 
општине Петњица арбитражи 

 

Члан 1 

Рјешавање спора о подјели имовине између општине Беране и општине Петњицa 
повјерава се арбитражи. 

 

Члан 2 

Општину Беране у арбитражном тијелу представљаће:  
                                                      -Митровић Свето, 

                                                      - Аковић Светомир, 

                                                      - Ђукић  Ранко.  

 

Члан 3 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном  листу Црне 
Горе-општински прописи.  

Скупштина Општине Беране 
Број: 02-030-161                                                                                          

Беране, 02. 04. 2015.                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                              Горан Киковић 



 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 44 и 45 Закона о територијалној 
организацији Црне Горе којим је прописано да се подјела имовине у случају територијалне 
промјене врши споразумно на основу одлука Скупштина Општина на које се територијална 
промјена односи. 

С обзиром да се подјела имовине након издвајања Петњице из састава општине Беране 
16.11.2013. године, није извршила споразумом на основу Одлука Скупштина Општина, 
рјешавање спора о подјели имовине повјерава се арбитражи.  

Арбитража се образује од једнаког броја представника страна у спору, представника Владе 
и једног члана из реда стручњака за област имовинског права, који је истовремено 
предсједник арбитраже. 
Одлука арбитраже је коначна и има снагу судског поравнања.  
Из напријед наведених разлога, предлажемо да се Одлука усвоји  као у тексту предлога.  
 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

 

 

 

 

 


