
На основу члана 37 став 2 Статута Општине Беране (’’Сл. лист РЦГ’’ – 
Општински прописи бр. 21/04 и 34/06 и ’’Сл. лист ЦГ’’ – Општински прописи 
бр. 6/11) и члана 10 Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом 
одговорношћу ''Агенција за изградњу и развој Беране'' Беране (''Сл. Лист ЦГ'' – 
Општински прописи бр. 23/15)  на предлог Одбора за избор и именовања, 
Скупштина општине Беране на сједници одржаној 28. и 29. 12.  2015. године, 
донијела је 
 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ ’’ АГЕНЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ БЕРАНЕ'' БЕРАНЕ 

 
 
 

 
I. За извршног директора Друштва са ограниченом одговорношћу 

’’Агенција за изградњу и развој Беране'' Беране  именује се Миро 
Вешовић, дипломирани правник,  на период од четири године. 

 
II. Уговор о раду, којим ће се уредити међусобна права и обавезе, у име 

оснивача,  са именованим закључиће предсједник Општине. 
 

III. Ово Рјешење је коначно. 
 

IV. Диспозитив овог Рјешења  објавиће се  у ’’Службеном листу ЦГ’’ – 
Општински прописи. 

 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
 

 
Број: 02-030-783      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Беране, 29.12. 2015. године,                   Горан Киковић 
 
 



О б р а з л о ж е њ е 
 
Чланом 37 Статута општине Беране је прописано да Скупштина у вршењу 
послова из свог дјелокруга доноси одлуке, рјешења, закључке и друге акте, а 
чланом 10 Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу 
''Агенција за изградњу и развој Беране''Беране је прописано, да извршног 
директора именује оснивач након спроведеног поступка јавног оглашавања. 
 

Одлуком о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу ''Агенција за 
изградњу и развој Беране'' Беране и Статутом Друштва, прописано је да 
извршног директора именује и разрјешава оснивач, након спроведеног 
поступка јавног оглашавања, који у име оснивача спроводи надлежно радно 
тијело Скупштине и утврђује предлог за избор кандидата. 
 
Конкурс за извршног директора ДОО ''Агенција за изградњу и развој Беране'' 
Беране, расписан је 04.12. 2015. године и био отворен до 23. 12. 2015. године. 
Конкурс је објављен у дневном листу ''Дан'' и на сајту Општине.  
 

Статутом Друштва прописано је да за извршног директора може бити 
именовано лице, које поред општих услова прописаних законом, испуњава 
посебне услове: да има високу стручну спрему – VII-1 ниво образовања и да 
има 3 године радног искуства. Поред тога кандидат за директора Друштва, 
дужан је да уз пријаву на конкурс достави и програм рада Друштва. Извршни 
директор бира се на мандатни период од 4 године. 
 
 

На расписаном Конкурсу јавио се један кандидат, Миро Вешовић. Одбор је 
увидом у документацију, коју је кандидат доставио, констатовао да садржи сву 
документацију тражену Јавним конкурсом, као и да кандидат испуњава све 
тражене услове.  Одбор је обавио и усмени разговор са кандидатом. 
 

Одбор је једногласно предложио Скупштини да донесе рјешење о именовању 
Мира Вешовића за извршног директора ДОО ''Агенције за изградњу и развој 
Беране'' Беране. 
 
 
 
 
 


