
На основу члана 45. Закона о локалној самоуправи (’’Сл. лист РЦГ’’ бр. 42/03, 
28/04, 75/05 и 13/06 и ’’Сл. лист ЦГ’’ бр. 88/09, 3/10, 38/12 и 10/14), члана 33. и 37. 
Статута општине Беране (’’Сл. лист РЦГ’’ – оп бр. 21/04 и 34/06 и  „Сл. лист ЦГ“-оп 
бр. 6/11) и члана 153. Пословника Скупштине општине Беране (''Сл. лист РЦГ'' – 
општински прописи бр. 22/12), Скупштина општине  Беране  на  сједници  
одржаној  дана  31. 03. 2015. године, донијела је 
 

 
ПРОГРАМ  РАДА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ 
 
Општи дио 
 
 Програмом рада утврђују се послови и задаци Скупштине општине 
Беране, њихов основни садржај, носиоци појединих послова и задатака и 
рокови за разматрање појединих питања из надлежности Скупштине општине, 
утврђених Уставом, Законом и Статутом Општине. 
 Носиоци послова и задатака из Програма рада обавезни су да 
одговарајуће материјале, које ће разматрати Скупштина општине, 
благовремено припреме и доставе Служби Скупштине најкасније 5 /пет/ дана 
прије рока утврђеног Пословником за достављање материјала Скупштини.  
 Како је Законом о локалној самоуправи чланом 46. прописано да се 
Скупштина сазива најмање један пут у три мјесеца, то је и овај Програм 
планиран по кварталима како слиједи: 

ПРВИ  КВАРТАЛ 
 
Нормативни дио 
 
1. Предлог Одлуке о накнади за комунално опремање грађевинског 
земљишта; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за планирање и уређење простора 
2. Предлог Одлуке о родној равноправности у општини Беране; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности 
3. Предлог Одлуке о продаји-преносу права на непокретности; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Дирекција за имовину 
4. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Д.О.О.  
' 'Паркинг сервис' ' Беране; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за стамбено-комуналне послове и саобраћај 
5. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о накнадама за рад  
одборника у Скупштину општине Беране; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности 
 
-Планови и програми- 
 
1. Предлог Програма рада Скупштине општине Беране за 2015. годину; 
Предлагач: предсједник Скупштине 
Обрађивач: Служба Скупштине 
2. Предлог Програма јавних радова у општини Беране за 2015. годину; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Служба менаџера 
3. Програм рада за 2015. годину ЈУ ‘’Центар за културу ’ ’ Беране; 
Обрађивач: ЈУ ‘’Центар за културу’’ Беране 
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4. Програм рада за 2015. годину ЈУ ‘’Полимски музеј’ ’ Беране; 
Обрађивач: ЈУ ‘’Полимски музеј’’ Беране 
5. Програм рада са финансијским планом за 2015. годину, ЈУ Дневни 
центар  за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју Беране; 
Обрађивач: ЈУ Дневни центар  за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у 
развоју Беране 
 
 
Тематски дио 
 
1. Извјештај о раду предсједника Општине и раду органа локалне управе и 
служби за 2014. годину; 
Обрађивач: Служба предсједника Општине 
Одредбама члана 57 став 1 тачка 8 Закона о локалној самоуправи (Сл. лист 
РЦГ 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 и “Сл. лист ЦГ” бр. 88/09, 3/10, 38/12 и 10/14) 
прописано је да предсједник Општине подноси Скупштини извјештај о свом 
раду и раду органа локалне управе и служби најмање једном годишње. 
2. Извјештај о стању уређења простора за 2014. годину; 
Обрађивач: Секретаријат за планирање и уређење простора 
Одредбама члана 15 Закона о уређењу простора и изградњи објеката је 
прописана дужност органа локалне управе надлежног за послове уређења 
простора и изградње објеката да Скупштини локалне самоуправе једном 
годишње поднесе Извјештај о стању уређење простора. 
3. Извјештај о раду и финансијском пословању за 2014. годину,  ЈУ 
‘’Центар за културу ’ ’ Беране; 
Обрађивач: ЈУ ‘’Центар за културу’’ Беране 
4. Извјештај о раду и финансијском пословању за 2014. годину,  ЈУ 
‘Полимски музеј’ ’ Беране; 
Обрађивач: ЈУ ‘’Полимски музеј’’ Беране 
5. Извјештај о раду и финансијском пословању за 2014. годину,  ЈУ Дневни 
центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју Беране; 
Обрађивач: ЈУ Дневни центар  за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у 
развоју Беране 
6. Информација о раду и проблемима МЗ на подручју општине у 2014. 
години; 
Обрађивач: Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности 
7. Информација о стању и проблемима у области здравствене заштите на 
подручју општине Беране з 2014. години; 
Обрађивачи: ЈЗУ Дом здравља Беране и ЈЗУ Општа болница 
Чланом 117 Закона о локалној самоуправи, прописано је да органи локалне 
самоуправе остварују сарадњу са јавним службама и другим правним лицима, 
чији је оснивач држава, учествују у поступку утврђивања и спровођења 
планова и програма развоја, дају предлоге, сугестије и мишљења у погледу 
вршења дјелатности на територији општине.  
 
 
ДРУГИ КВАРТАЛ 
 
Нормативни дио 
 
1. Предлог Одлуке о Завршном рачуну Буџета општине Беране за 2014. 
годину; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за финансије и економски развој 
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2. Предлог Одлуке о усвајању измјена и допуна ДУП-а ‘’Парк’’; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за планирање и уређење простора 
3. Предлог Одлуке о приступању израде измјена и допуна ДУП-а ‘’Стадион 
и Школа Вук Караџић’ ’; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за планирање и уређење простора 
4. Предлог Одлуке о усвајању ДУП-а ‘’Десна обала Лима’’; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за планирање и уређење простора 
5. Предлог Одлуке о усвајању ДУП-а ‘’Острови’’; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за планирање и уређење простора 
6. Предлог Одлуке о усвајању ДУП-а ‘’Бистрица’’ 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за планирање и уређење простора 
7. Предлог Одлуке о доношењу Плана привремених објеката; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за планирање и уређење простора 
8. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о регулисању 
саобраћаја на територији општине Беране; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за комунално-стамбене послове и саобраћај 
9. Предлог Одлуке о санитарним зонама заштите водоизворишта на 
територији општине Беране; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за пољопривреду, туризам, водопривреду и заштиту 
животне средине 
10. Предлог Oдлуке о прихватању кандидатуре за организацију МОСИ 
игара 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО 
11. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о општинским  
и некатегорисаним путевима; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за комунално-стамбене послове и саобраћај 
12. Предлог Одлуке о давању у закуп непокретности јавним надметањем; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Дирекција за имовину 
 
 
- Планови и програми- 
 
1. Општински план за заштиту и спашавање од пожара на територији 
општине Беране: 
Обрађивач: Служба заштите 
2. Програм уређења простора на територији општине Беране за 2015. 
годину; 
Обрађивач: Секретаријат за планирање и уређење простора 
Чланом 16. Закона о уређењу простора и изградњи објеката (' 'Сл. лист ЦГ' ' 
бр. 51/08, 40/10, 34/11,47/11, 35/13, 39/13 и 33/14) прописано је да Скупштина 
локалне самоуправе доноси једногодишњи програм уређења простора. 
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3. Локални акциони план за родну равноправност општине Беране за 
период  
2015-2017 година; 
Обрађивач: Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности 
4. Програм подизања, заштите и одржавања спомен обиљежја; 
Обрађивач: Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности 
5. Програм рада са финансијским планом за 2015. годину Д.О.О. 
‘’Комунално’’ Беране; 
Обрађивач: Д.О.О. ‘’Комунално’’ Беране 
6. Програм рада са финансијским планом за 2015. годину Д.О.О. ‘Водовод и 
канализација’’ Беране; 
Обрађивач: Д.О.О. ‘’Водовод и канализација’’ Беране 
7. Програм рада са финансијским планом за 2015. годину Д.О.О. ‘’Спортски 
центар’’ Беране; 
Обрађивач: Д.О.О. ‘’Спортски центар’’ Беране 
8. Програм рада са финанскијским планом за 2015. годину Туристичке 
организације Беране;  
Обрађивач: Туристичка организација Беране  
 
 
Тематски дио  
 
1. Изјвјештај о реализацији Стратешког плана развоја општине Беране за 
2014. годину; 
Обрађивач: Служба менаџера 
2. Извјештај о реализацији Локалног плана заштите биодиверзитета 
општине Беране за 2014. годину; 
Обрађивач: Секретаријат за пољопривреду, туризам, водопривреду и заштиту 
животне средине 
3. Извјештај о раду и финансијском пословању за 2014. годину,  Д.О.О. 
‘’Комунално’’ Беране; 
Обрађивач: Д.О.О. ‘’Комунално’’ 
4. Извјештај о раду и финансијском пословању за 2014. годину,  Д.О.О. 
‘’Водовод и канализација’’ Беране; 
Обрађивач: Д.О.О. ‘’Водовод и канализација’’ 
5. Извјештај о раду и финансијском пословању за 2014. годину,  Д.О.О. 
‘’Спортски центар’’ Беране; 
Обрађивач: Д.О.О. ‘’Спортски центар’’ 
6. Извјештај о реализацији Програма рада и финансијског плана са 
завршним рачуном Туристичке организације Беране за 2014. годину;  
Обрађивач: Туристичка организација 
7. Информација о стању у области заштите и спашавања на територији 
Општине Беране за 2014. годину 
Обрађивач: Служба заштите 
8. Извјештај о расподјели средстава невладиним организацијама за 2014. 
годину 
Обрађивач: Комисија за расподјелу средстава 
Чланом 25 Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава 
невладиним организацијама(’’Сл.лист ЦГ ’’ – оп бр. 34/13) прописано је да 
Комисија подноси Скупштини извјештај о подржаним пројектима, износу 
додијељених средстава, реализованим пројектима и њиховим ефектима. 
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9. Информација о раду Општинске организације Црвеног крста Беране за 
2014. годину; 
Обрађивач: ОО Црвени крст 
Чланом 122 Закона о локалној самоуправи, прописано је да у остваривању 
сарадње са органима локалне самоуправе државни органи, између осталог 
обавјештавају органе локалне самоуправе по сопственој иницијативи или на 
њихов захтјев о мјерама које предузимају или намјеравају предузети у 
извршавању закона и других прописа о заштити законитости појавама које 
их нарушавају и мјерама за отклањање као и другим питањима од 
непосредног интереса за остваривање локалне самоуправе и рад органа.  
10. Информација о раду Центра безбједности Беране; 
Обрађивач: Управа полиције ПЈ Беране 
Чланом 122 Закона о локалној самоуправи, прописано је да у остваривању 
сарадње са органима локалне самоуправе државни органи, између осталог 
обавјештавају органе локалне самоуправе по сопственој иницијативи или на 
њихов захтјев о мјерама које предузимају или намјеравају предузети у 
извршавању закона и других прописа о заштити законитости појавама које 
их нарушавају и мјерама за отклањање као и другим питањима од 
непосредног интереса за остваривање локалне самоуправе и рад органа.  
11. Информација о раду Електродистрибуције Беране за 2014. годину; 
Обрађивач: Електродистрибуција Беране 
12. Информација о стању у области запошљавања на подручју општине 
Беране; 
Обрађивач: Биро рада Беране 
Чланом 117 Закона о локалној самоуправи, прописано је да органи локалне 
самоуправе остварују сарадњу са јавним службама и другим правним лицима, 
чији је оснивач држава, учествују у поступку утврђивања и спровођења 
планова и програма развоја, дају предлоге, сугестије и мишљења у погледу 
вршења дјелатности на територији општине.  
 
 
ТРЕЋИ КВАРТАЛ 
 
Нормативни дио 
 
1. Предлог Одлуке о усвајању измјена и допуна ДУП-а ‘’Школски центар 
Вукадин Вукадиновић’ ’ 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за планирање и уређење простора 
2. Предлог Одлуке о усвајању измјена и допуна ДУП-а ‘’Лијева обала 
Лима’’; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за планирање и уређење простора 
3. Предлог Одлуке о мјерилима и критеријумима за разврставање и упис у 
регистар локалних и некатегорисаних путева на територији општине 
Беране; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за комунално-стамбене послове и саобраћај 
4. Предлог Одлуке о селективном сакупљању комуналног отпада на 
територији општине Беране; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за пољопривреду, туризам, водопривреду и заштиту 
животне средине 
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- Планови и програми- 
 
1. Локални план управљања отпадом општине Беране; 
Обрађивач: Секретаријат за пољопривреду, туризам, водопривреду и заштиту 
животне средине 
2. Средњорочни План развоја спорта у Беранама 
Обрађивач: Секретаријат за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО 
 
 
 
Тематски дио 
 
1. Извјештај о остваривању Буџета општине Беране у периоду од 01.01. – 
30.06. 2015. године; 
Обрађивач: Секретаријат за финансије и економски развој 
 
2. Информација о остваривању социјалне заштите на подручју општине 
Беране; 
Обрађивач: Центар за социјални рад – Беране 
Чланом 117 Закона о локалној самоуправи, прописано је да органи локалне 
самоуправе остварују сарадњу са јавним службама и другим правним лицима, 
чији је оснивач држава, учествују у поступку утврђивања и спровођења 
планова и програма развоја, дају предлоге, сугестије и мишљења у погледу 
вршења дјелатности на територији општине.  
3. Информација о раду Пореске управе Црне Горе – Подручне јединице 
Беране;  
Обрађивач: Пореска управа Црне Горе – Подручна јединица Беране 
4. Информација о раду Управе за некретнине – Подручне јединице Беране; 
Обрађивач: Управа за некретнине-подручна јединица Беране 
 
 
 
ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 
 
Нормативни дио 
 
1. Предлог Одлуке о Буџету општине Беране за 2016. годину; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за финансије и економски развој 
2. Предлог Одлуке о усвајању ДУП-а ‘’Хареме’ ’; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за планирање и уређење простора 
3. Предлог Одлуке о усвајању ДУП-а ‘’Доње Луге’ ’; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за планирање и уређење простора 
4. Предлог Одлуке о усвајању ДУП-а ‘’ Гробље’’ ; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за планирање и уређење простора 
5. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о градском и 
приградском линијском превозу путника; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат комунално-стамбене послове и саобраћај 
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6. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о локалним 
административним таксама; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности 
 
 
-Планови и програми- 
 
1. Локални план заштите животне средине општине Беране; 
Обрађивач: Секретаријат за пољопривреду, туризам, водопривреду и заштиту 
животне средине 
Чланом 17 Закона о животној средини ("Сл. лист Црне Горе", бр. 48/08, 40/10 
и  40/11) прописано је доношење локалних планова заштите животне средине 
у складу са локалним посебностима и обележјима подручја за које се план 
доноси. Планом се успостављају циљеви и задаци о значаја за заштиту 
животне средине и одрживи развој на локалном нивоу.  
 
 
 
Тематски дио 
 
1. Извјештај о стању у области спорта 
   Обрађивач: Секретаријат за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО 
2. Информација о остваривању Буџета општине Беране за период 01.01. – 
30.09.2015. године 
Обрађивач: Секретаријат за финансије и економски развој 
3. Информација о стању у пољопривреди општине Беране за 2015. годину; 
Обрађивач: Секретаријат за пољопривреду, туризам, водопривреду и заштиту 
животне средине 
4. Информација о стању животне средине општине Беране за 2015. годину; 
Обрађивач: Секретаријат за пољопривреду, туризам, водопривреду и заштиту 
животне средине 
5. Информација о стању у области васпитања и образовања у општини 
Беране за школску 2014-2015 годину; 
Обрађивачи: ЈУ предшколског образовања, ЈУ основне и средње школе, 
установе високог образовања и Секретаријат за општу управу и друштвене 
дјелатности 
Чланом 117 Закона о локалној самоуправи, прописано је да органи локалне 
самоуправе остварују сарадњу са јавним службама и другим правним лицима, 
чији је оснивач држава, учествују у поступку утврђивања и спровођења 
планова и програма развоја, дају предлоге, сугестије и мишљења у погледу 
вршења дјелатности на територији општине.  
6. Информација о стању шума на територији општине Беране за 2015. 
годину; 
Обрађивач: Управа за шуме подручна јединица Беране 
7. Информација Управе за инспекцијске послове о остваривању функције 
инспекције која врши надзор на територији општине Беране (саобраћајна, 
санитарна, туристичка, ветеринарска, инспекција рада и заштите на раду, 
плљопривредна, тржишна, водопривредна, грађевинска и инспекција 
шумарства, ловства и заштите биља). 
Обрађивач: Управа за инспекцијске послове 
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Скупштина ће током програмског периода разматрати и друга питања из своје 
надлежности и вршити усклађивања општинских прописа са законским 
прописима. 
  
Овај Програм ће се објавити у Службеном листу Црне Горе – општински 
прописи. 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
 
 
 
 
Број: 02-030-156           ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Беране, 02. 04. 2015.г.                                   Горан Киковић 
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О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Правни основ за доношење Програма рада Скупштине садржан је у члану 
45. Закона о локалној самоуправи  члану 33. и 37. Статута општине Беране  и 
члану 153.  Пословника Скупштине општине Беране који прописују да 
Скупштина доноси Програм рада као и да се  Програмом рада утврђују послови 
и задаци Скупштине и њихов основни садржај, носиоци послова и рокови за 
разматрање појединих питања. 

Чланом 154. Пословника Скупштине општине Беране прописано је да 
предсједник Скупштине утврђује Предлог Програма рада и доставља га 
Скупштини на разматрање. 

Предложени Програм рада је подијељен на IV квартала и садржи 
нормативни, плански и тематски дио. У нормативном дијелу предвиђено је 
доношење прописа и других аката у циљу усклађивања са законским 
прописима. Плански дио садржи планове и програме, а тематски дио се односи 
на питања из надлежности локалне самоуправе, јавних служби и других 
правних лица чији је оснивач држава.  

          Носиоци послова обраде ових питања су органи локалне управе, јавна 
предузећа и установе чији је оснивач Скупштина општине Беране, као и 
субјекти чије су дјелатности од непосредног интереса за грађане Општине. 

Осим питања која су уврштена у Програм рада Скупштина ће у овој 
години разматрати и питања која буду проистекла из обавезе усаглашавања 
аката са законским и подзаконским прописима. 

Рокови за разматрање предложених материјала су дати орјентационо по 
кварталима. Материјали могу бити разматрани и ван утврђених рокова уколико 
се за тим укаже потреба.  

 

Служба  Скупштине 
 
 


