
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 20. и 21. 10. 2015. године, донијела је 
 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
  

о формирању Комисије за преиспитивање законитости рада Агенције 
за инвестиције и развој Берана за период од 25.09.2006 до 24.03.2014. 

године 
 
 
I. Формира се Комисија за преиспитивање законитости рада Агенције за 
инвестиције и развој Берана за период од 25.09.2006. до 24.03.2014. 
године у саставу: 
 

1. Данијела Марковић, за предсједницу 
2. Велимир Ђуришић, за члана 
3. Јованка  Богавац, за члана 
4. Споменка Ђаловић, за члана 
5. Бранко Фемић, за члана 
 
 

II. Задатак Комисије је да преиспита да ли је у назначеном периоду било 
неправилности у раду Агенције.  
 
III. Агенција за инвестиције и развој Берана и органи локалне управе су 
дужни да на захтјев Комисије доставе тражену документацију.  
  
IV. Комисија је дужна да у року од 6 /шест/ мјесеци, од дана ступања на 
снагу Рјешења,  припреми Извјештај и поднесе га Скупштини Општине на 
усвајање.  
 
V. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном 
листу ЦГ ' ' – Општински прописи. 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
 
Број: 02-030-609                   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Беране, 22. 10. 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 20. и 21. Октобра 2015. године, Скупштина 
општине Беране је на предлог Одбора за избор и именовања формирала 
Комисију за преиспитивање законитости рада Агенције за инвестиције и 
развој Берана за период од 25.09.2006. до 24.03.2014. године.  
 
 На Колегијуму предсједника Скупштине са предсједницима клубова 
одборника, који је одржан 22. 09. 2015. године, прецизиран је задатак 
Комисије и договорено да Комисија броји 5 чланова из састава 
одборника, с размјерно страначкој заступљености у парламенту. 
 
 Задатак Комисије је да преиспита законитост рада Агенције за 
инвестиције и развој Беране за период од 25.09.2016. до 24.03.2014. 
године.  
 
 На сједници Одбора за избор и именовања која је одржана 17. 
10.2015. године, утврђен је предлог за чланове Комисије и кроз извјештај 
предложено Скупштини да донесе рјешење о формирању Комисије. 


