
На основу чл. 28. Закона о туристичким организацијама (''Сл. 
лист РЦГ'' бр. 11/04 и 46/07 и ''Сл. Лист ЦГ'' 73/10 и 40/11) и 
чл. 23. Одлуке о оснивању Туристичке организације општине 
Беране (''Сл. лист РЦГ''-општински прописи бр. 33/04) и чл. 33. 
и 37. Статута општине Беране (''Сл. лист РЦГ''-Општински 
прописи бр. 21/04 и 34/06 и ’’Сл. лист ЦГ’’ –Општински прописи 
бр. 6/11), Скупштина општине Беране на сједници одржаној 
дана 20. и 21. 10. 2015. године, донијела је 
 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАН ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
 
Даје се сагласност на  
 

1. Програм рада Туристичке организације општине Беране 
за 2015. годину и 

2. Финансијски план Туристичке организације општине 
Беране за 2015. годину. 

 
Члан 2. 

 
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
''Службеном листу ЦГ''-општински прописи. 
 
 
 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ 
 
 
 
Број: 02-030-607   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Беране, 22.10.2015.                        Горан Киковић 
 
 
 
 
 
 



О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 Законом о Туристичким организацијама у чл. 28. 
прописано је да надлежни орган локалне самоуправе даје 
сагласност на Статут, годишњи програм рада и програме 
туристичке информативно пропагандне дјелатности, 
финансијски план и завршни рачун локалне Туристичке 
организације. 
 
 Одлука о оснивању Туристичке организације општине 
Беране у чл. 23. став 1 тачка 2, 3, 4 и 5 прописује обавезу 
давања сагласности Скупштине општине као оснивача 
Туристичке организације на Извјештај, Програм рада, 
финансијски план и Завршни рачун. 
 
 Национална Туристичка организација Црне Горе је 
разматрала Програм рада и финансијски план за 2015. годину 
и дала мишљење да је урађен у складу са законским 
обавезама и надлежностима локалне туристичке организације, 
као и да су програмом обухваћене активности које ће 
допринијети реализацији квалитетније туристичке понуде 
општине Беране, као и бољој туристичкој сезони. 
 
 Скупштина Туристичке организације општине Беране је на 
сједници одржаној 14.09.2015. године, донијела Одлуку о 
усвајању Извјештаја о раду Туристичке организације општине 
Беране са Извјештајем о финансијском пословању за 2014. 
годину и Програм рада Туристичке организације општине 
Беране са финансијским планом за 2015. годину. 
  
 
 
 
 
 
 


