Евиденција oдлука и других аката донијетих
у 2015. години
ОСМА сједница СО-е – одржана 31. марта и 01. и 06.
априла 2015. г.
1.Извјештај о раду Предсједника Општине и раду органа локалне
управе и служби за период април-децембар 2014. године
2. Програм рада Скупштине општине Беране за 2015. годину;
3. Одлукa о братимљењу-успостављању сарадње Општине Беране,
Црна Гора и Општине Врњачка Бања, Република Србија;
4. Одлукa о начину привременог складиштења комуналног отпада
и условима заштите животне средине и здравља људи;
5. Одлукa о повјеравању рјешавања спора о подјели имовине
између Општине Беране и Општине Петњица арбитражи;
6. Одлукa о повјеравању рјешавања територијалног разграничења
између Општине Беране и Општине Петњица арбитражи;
7. Одлукa о накнади за комунално опремање грађевинског
земљишта;
8. Одлукa о родној равноправности у општини Беране;
9. Одлукa о измјенама и допунама Одлуке о оснивању
Д.О.О. ’’Паркинг сервис’’ Беране;
10. Одлукa о измјенама и допунама Одлуке о накнадама за рад
одборника у Скупштини општине Беране;
11. Одлукa о измјенама и допунама Одлуке о оснивању друштва
са ограниченом одговорношћу ''Спортски центар'' Беране;
12. Одлукa о откупу земљишта ради докомплетирања урбанистичке
парцеле бр. 142 у зони ДУП-а ''Ново Насеље'';
13. Одлукa о откупу земљишта ради докомплетирања урбанистичке
парцеле бр. 21 у зони ДУП-а ''Вукадин Вукадиновић'';
14. Одлукa о откупу земљишта ради докомплетирања
урбанистичке парцеле бр. 60 у зони ДУП-а ''Јасиковац'';
15. Одлукa о стављању ван снаге Одлуке о давању на коришћење
објекта без накнаде;

16. Локални програм социјалног становања општине Беране
2015-2016;
- Предлог Одлуке о усвајању Локалног програма социјалног
становања општине Беране 2015-2016. година;
17. Програм јавних радова у општини Беране за 2015. годину;
18. Одлука о избору Етичке комисије за изабране
представнике и функционере општине Беране;
19. Одлука о избору Савјета за развој и заштиту локалне
самоуправе
20. Одлуку о разрјешењу чланова Савјета Локалног јавног
емитера Радио Беране
21. Одлука о именовању извршног директора Д.О.О. ''Водовод
и канализација'';
22. Одлука о именовању извршног диектора Д.О.О. ''Спортски
центар'';
23. Одлука о измјени Одлуке о именовању ОИК-а Беране;
24. Одлука о разрјешењу члана Одбора директора Д.О.О.
''Спортски центар'' Беране;
25. Одлука о именовању члана Одбора директора Д.О.О.
''Спортски центар'' Беране;
26. Рјешење о разрјешењу члана Савјета за превенцију
болести зависности;
27. Рјешење о престанку мандата члану Савјета локалног
јавног емитера Радио Беране;
28. Рјешење о престанку мандата члану Скупштине
Туристичке организације Беране;
29. Рјешење о одређивању представника у Скупштину
Туристичке организације Беране;
30. Рјешење о формирању Комисије за преиспитивање
законитости поступка расподјеле кадровских станова и
станова за локалне службенике и намјештенике;
31. Рјешење о разрјешењу члана Комисије о рјешавању
стамбених потреба лица које бира или именује Скупштина
општине, Предсједник Општине и других лица чији је рад
од посебног интереса;
32. Рјешење о избору члана Комисије о рјешавању стамбених
потреба лица које бира или именује Скупштина општине,
Предсједник Општине и других лица чији је рад од
посебног интереса;

33. Извјештај о стању уређења простора за 2014. годину;
- Закључак о усвајању Извјештаја о стању уређења
простора за 2014. годину
34. Извјештај о раду ЈУ „Центар за културу“ Беране, за 2014.
годину;
- План и Програм рада за 2015. годину ЈУ „Центра за
Културу“ Беране;
- Рјешење о давању сагласности на План и Програм рада
ЈУ „Центар за културу“ Беране
35. Извјештај о раду ЈУ „Полимски музеј“ Беране за 2014.
годину;
- Програм рада за 2015. годину ЈУ ''Полимски музеј'' Беране;
- Рјешење о давању сагласности на Програм рада ЈУ
„Полимски музеј“ Беране
36. Извјештај о раду ЈУ ’’Дневни центар за дјецу и омладину
са сметњама и тешкоћама у развоју’’ Беране за 2014.
годину, са Финансијским извјештајем за 2014. годину;
- План и програм рада за 2015. годину са Финансијским
планом за 2015. годину ЈУ ’’Дневни центар за дјецу и
омладину са сметњама и тешкоћама у развоју’’ Беране;
- Рјешење о давању сагласности на План и програм рада и
финансијски план за 2015. годину ЈУ „Дневни центар за дјецу и
омладину са сметњама и тешкоћама у развоју'' Беране.
37. Информација о раду, пословима и проблемима Мјесних
заједница на територији општине Беране у 2014. години, са
плановима и програмом за 2015. годину и изводима из
записника са састанака представника општине Беране и
Мјесних заједница;
ДЕВЕТА сједница СО-е – одржана, 25. јуна 2015. године
1. Одлука о проглашењу Предсједника Републике Србије за почасног
грађанина Општине Беране
2. Завршни рачун Буџета општине Беране за 2014. годину.
3. Програм подизања спомен обиљежја у општини Беране за 2014.
годину.
4. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о начину привременог
складиштења комуналног отпада и условима заштите животне
средине и здравља људи.

5. Одлука о потврђивању уговора о репрограму пореског дуга
општине Беране.
6. Одлука о давању сагласности за закључивање уговора о репрограму
дуга по основу закупа пословног простора.
7. Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу
''Агенција за изградњу и развој Беране'' Беране.
8. Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу
''Бенерго'' Беране.
9. Одлука о откупу земљишта ради докомплетирања урбанистичке
парцеле бр. 109 у зони ДУП-а ''Горњи Талум''.
10.Одлука о откупу земљишта ради докомплетирања урбанистичке
парцеле бр. 248-а у зони ДУП-а ''Ново Насеље''.
11. Одлука о измјенама Одлуке о Етичкој комисији за локалне
службенике и намјештенике .
12. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о социјалним давањима.
13. Статут Друштва са ограниченом одговорношћу ''Паркинг сервис''
Беране.
14. Општински план за заштиту и спашавање од пожара за општину
Беране;
- Одлука о доношењу Општинског плана за заштиту и спашавање од
пожара за општину Беране.
15. Једногодишњи програм уређења простора за 2015. gодину.
16. Рјешење о давању сагласности на Програм рада и финансијски
план пословања ДОО''Водовод и канализација'' за 2015. годину.
17. Рјешење о давању сагласности на План и програм рада
ДОО''Спортски центар'' Беране за 2015. годину.
18. Рјешење о давању сагласности на Програм рада и финансијски
план ДОО''Комунално'' за 2015. годину.
19. Рјешење о разрјешењу предсједника Савјета за питања особа са
инвалидитетом.
20. Рјешење о именовању предсједника Савјета за питања особа са
инвалидитетом.
21. Рјешење о разрјешењу члана Савјета за сарадњу са невладиним
организацијама.
22. Рјешење о разрјешењу члана Одбора директора ДОО ''Спортски
центар'' Беране.
23. Рјешење о именовању члана Одбора директора ДОО ''Спортски
центар'' Беране

24. Рјешење о именовању члана Савјета за превенцију болести
зависности.
25. Одлука о именовању чланова Савјета Радио Берана.
26. Извјештај о реализацији Стратешког плана развоја општине
Беране за 2014. годину;
27. Извјештај о пословању Д.О.О. ''Водовод и канализација'' за 2014.
годину, са Програмом рада и финансијским планом пословања за
2015. годину;
28. Извјештај о раду Д.О.О. ''Спортски центар'' Беране са
Финансијским исказом за 2014. годину и План и програм рада за
2015.годину;
29. Извјештај о раду ДОО Комунално'' Беране, са финансијским
планом и Планом и програмом за 2015. годину;
30. Информација о раду Електродистрибуције Беране за 2014. годину;
31. Информација о стању безбједности и јавном реду и миру у
општини Беране за 2014. годину;
Сједница СО-е по хитном поступку– одржана
02. јула 2015. године
1. Одлука о задуживању општине Беране ради рефинансирања дугова
ДЕСЕТА сједница СО-е – одржана 20. и 21. октобра 2015. године
1.Извјештај Комисије за преиспитивање законитости поступка
расподјеле кадровских станова и станова за локалне службенике
и намјештенике;
2. Одлука о кредитном задуживању Општине Беране уз
државну гаранцију;
3. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о задуживању
Општине Беране ради рефинансирања дугова;
4. Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана
’’Десна обала Лима’’;

5. Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана ’’Острови’’;
6. Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана ’’Бистрица’’;
7. Одлука о доношењу Плана о постављању привремених објеката
на територији општине Беране;
8. Одлука о давању сагласности на Цјеновник услуга Друштва са
ограниченом одговорношћу ''Паркинг сервис'' Беране;
9. Одлука о тражењу партнера за оснивање привредног друштва;
10. Одлука о продаји покретне имовине
11. Одлука о братимљењу Општине Беране са Општином
Старо Нагоричане;
12. Статут Друштва са ограниченом одговорношћу ''Агенција за
изградњу и развој Беране'' Беране;
13. Локални план активности за постизање родне равноправности у
општини Беране за 2015-2017. годину;
- Одлука о доношењу Локалног плана активности за
постизање родне равноправности у Општини Беране за
2015-2017. годину;
14. Одлука о измјенама Одлуке о именовању пројектног менаџера
за предлог Пројекта који се финансира из фонда ИПА 2011 којим
управља Делегација Европске уније у Црној Гори;
15. Одлука о насељима и границама подручја насеља на територији
општине Беране;
- Елаборат о одређивању граница подручја градских,
приградских и сеоских насеља на територији општине
Беране
16. Статут Друштва са ограниченом одговорношћу ''Бенерго''
Беране;
17. Одлука о избору Етичке комисије за локалне службенике и
намјештенике;
18. Рјешење о формирању Комисије за преиспитивање законитости
рада Агенције за инвестиције и развој Берана за период
од 25.09.2006.-24.03.2014. године;
19. Одлука о разрјешењу предсједника Општинске изборне
комисије;
20. Одлука о измјени Одлуке о именовању предсједника
Општинске изборне комисије Беране;
21. Рјешење о именовању предсједника Савјета за сарадњу са
невладиним организацијама;

22. Рјешење о давању сагласности на Програм рада и
финансијски план Туристичке организације Беране
за 2015. годину
23. Извјештај о раду Туристичке организације Беране за 2014. годину
са Програмом рада и Финансијским планом за 2015. годину.
24. Извјештај о раду Комисије за расподјелу средстава невладиним
организацијама у 2014. години;
Сједница СО-е по хитном поступку– одржана
13. новембра 2015. године
1. Одлука о конституисању заложног права – хипотеке;
2. Рјешење о именовању извршног директора Друштва са ограниченом
одговорношћу ''Паркинг сервис'' – Беране;
XI сједница СО-е – одржана 28. и 29. децембра 2015. године
1. Одлука о одређивању назива улица на територији
општине Беране;
2. Одлука о комуналном реду;
3. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о постављању,
грађењу и уклањању привремених објеката монтажног
карактера на територији општине Беране;
4. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о постављању,
односно грађењу и уклањању приступних рампи, лифтова
и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене
покретљивости и лица са инавлидитетом на територији
општине Беране;
5. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о постављању,
односно грађењу и уклањању помоћних објеката на територији
општине Беране;
6. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о ауто такси превозу;
7. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима
и гаражама на територији општине Беране;

8. Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о организовању
Јавне установе ''Полимски музеј'' Беране;
9. Програм рада и Финансијски план ДОО „Паркинг сервис“
Беране за 2016 годину;
- Рјешење о усвајању Програма рада и Финансијског
плана ДОО „Паркинг сервис“ Беране за 2016.
10. Одлука о усвајању Локалног плана заштите животне
средине 2015-2019
- Локални план заштите животне средине 2015-2019;
11. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о Буџету општине
Беране за 2015. годину;
12. Одлука о Буџету општине Беране за 2016. годину;
13. Одлука о ближим критеријумима за коришћење текуће
и сталне буџетске резерве;
14. Одлука о финансирању и суфинансирању спорта;
15. Одлука о преузимању запослених услед територијалне
промјене;
16. Рјешење о именовању извршног директора ДОО
''Бенерго“ Беране;
17. Рјешење о именовању извршног директора ДОО
„ Агенција за изградњу и развој Беране“ - Беране
18. Информација о стању животне средине у општини
Беране за 2014. годину;
19. Информација о стању у пољопривреди општине Беране са
предлогом мјера;
20. Информација о раду инспекција Управе за инспекцијске послове
на подручју општине Беране (за период јануар- новембар
2015 године);

