
На основу члана 39. Одлуке о рјешавању стамбених потреба 
лица која бира или именује Скупштина општине, Предсједник 
општине и других лица чији је рад од посебног интереса за 
Општину (’’Сл. лист ЦГ’’ – оп бр. 18/11), члана 33 и 37 Статута 
општине Беране (’’Сл. лист РЦГ – оп’’ бр. 21/04, 34/06 и ’’Сл. 
лист ЦГ – оп бр. 6/11), а на предлог Одбора за избор и 
именовање, Скупштина општине Беране на сједници одржаној 
31. Марта и 01. и 06. Априла 2015. године, донијела је  
 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ О РЈЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ 
ПОТРЕБА ЛИЦА КОЈА БИРА ИЛИ ИМЕНУЈЕ СКУПШТИНА 
ОПШТИНЕ, ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ И ДРУГИХ ЛИЦА 

ЧИЈИ ЈЕ РАД ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА 
 
 
 
I. За члана Комисије о рјешавању стамбених потреба лица 
која бира или именује Скупштина општине, предсједник 
општине и других лица чији је рад од посебног интереса  бира 
се Бориславка Бабовић, из састава Синдиката Општине. 
 
 
II. Рјешење ће се објавити у ’’Службеном листу ЦГ’’ – 
општински прописи. 
 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
 
 
Број: 02-030-195     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Беране, 08. 04. 2015. год.     Горан Киковић 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

О б р а з л о ж е ње 
 
Правни основ 
 
Чланом 39. Одлуке о рјешавању стамбених потреба лица која 
бира или именује Скупштина општине, Предсједник општине и 
других лица чији је рад од посебног интереса за Општину 
прописано је да се Комисија састоји од предсједника и 4 
члана. Предсједник и 1 члан бирају се из реда одборника 
Скупштине, 1 члан из реда грађана, 1 члан из састава 
старјешина органа локалне управе и 1 члан из састава 
Синдиката Општине. 
 
Разлози за доношење Рјешења 
 
Из разлога што је досадашњи члан Комисије из састава 
Синдиката Општине Дубравка Јованчевић постављена за 
руководиоца Службе предсједника Општине, Одбор за избор 
и именовање је предложио Скупштини да донесе рјешење о 
именовању Бориславке Бабовић за члана Комисије из састава 
Синдиката Општине. 
 
 
 
 
 
 


