
На основу члана 37. став 2 и чл. 35. став 4 Статута општине Беране (''Сл. 
лист РЦГ ' '-општински прописи бр. 21/04 и 34/06 и ’’Сл. лист ЦГ’’ бр. 6/11)), 
Скупштина општине Беране, на предлог Одбора за избор и именовање,  на 
сједници одржаној дана 31. Марта и 01. и 06. Априла 2015. године, 
донијела је 
 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ЗАКОНИТОСТИ 
ПОСТУПКА РАСПОДЈЕЛЕ КАДРОВСКИХ СТАНОВА И СТАНОВА ЗА 

СЛУЖБЕНИКЕ И НАМЈЕШТЕНИКЕ 
 

 
I. Формира се Комисија за преиспитивање законитости поступка 

расподјеле кадровских станова (по Одлуци бр. 01-031-1952 и бр.  
01-031-2125) и поступка расподјеле станова за службенике и  
намјештенике (по Одлуци бр. 07-370-28)  у саставу: 

 
                               1. Вида Ивановић, предсједница 

2. Драгомир Ђукић, члан 
3. Велимир Ђуришић, члан 
4. Гордана Ђукић, члан 
5. Богдан Јоксимовић, члан 

 
II. Задатак Комисије је да увидом у документацију преиспита да ли је у 

поступку расподјеле станова из тачке 1 било неправилности 
односно да ли је у потпуности испоштована законска процедура.  

 
III. Органи локалне управе су дужни да на захтјев Комисије доставе 

потребну документацију. 
 

IV. Комисија је дужна да почне са радом даном ступања на снагу овог 
Рјешења и да у року од 5 /пет/ мјесеци, од дана ступања на снагу 
Рјешења,  припреми Извјештај и поднесе га Скупштини Општине.  

 
V. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 

''Службеном листу ЦГ ' ' – општински прописи. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 

 
 
Број: 02-030-199        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Беране, 08. 04. 2015.г.         Горан Киковић 
 
 
 
 
 
 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 
 На основу члана 37 Статута општине Беране прописано је да 
Скупштина у вршењу послова из свог дјелокруга доноси одлуке, рјешења, 
закључке и друге акте, а чланом 35 Статута прописано је да Скупштина 
образује комисије као повремена радна тијела. 
 
 На сједници одржаној 29. 12. 2014. године, Скупштина је прихватила 
предлог предсједник Одбора за избор и именовања да се формира Комисија 
за испитивање чињеница и околности за додјелу кадровских и станова за 
службенике и намјештенике.  
 
 У припреми сједнице Скупштине 23. 02. 2015. године, одржан је 
Колегијум предсједника Скупштине са шефовима клубова одборника. На 
Колегијуму је прецизиран задатак Комисије и договорено да Комисија броји 
5 /пет/ чланова из реда одборника.  
 

Задатак Комисије је да преиспита законитост: 
 

- поступка расподјеле кадровских станова по Одлуци бр. 01-031-1952 од 
05.04.2010. године и Одлуци о измјени и допуни те Одлуке бр. 01-031-2125 
од 11.11.2010. године, и  
- поступка расподјеле станова за службенике и намјештенике по Одлуци бр.  
07-370-28 од 21.04.2011. године.  
 
 На сједници Одбора за избор и именовање која је одржана 27. 03. 
2015. године, утврђен је предлог за чланове Комисије и кроз Извјештај 
надлежног одбора предложено да Скупштина донесе Рјешење о формирању 
Комисије. 
 
 
 
 
 
 
 
 


