
На основу члана 29. став 2 Закона о државној имовини (’’Сл. лист ЦГ’’ бр. 21/09 и 
40/11), члана 9 и 45 став 1 тачка 9 Закона о локалној самоуправи( „Сл.лист РЦГ“, 
бр.42/03, 28/04, 75/05, и 13/06, и „Сл.лист ЦГ“, бр.88/09, 3/10, 38/12 и 10/14), 
члана 33. став 1. тачка 9. Статута Општине Беране („Сл.лист РЦГ-општински 
прописи“,бр.21/04, 34/06, и „Сл.лист ЦГ- општински прописи“, бр. 6/11), 
Скупштина општине Беране, на сједници одржаној дана 10. јула 2014. године, 
донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА БЕЗ НАКНАДЕ 

 

Члан 1. 

Даје се на коришћење грађевински објекат површине 150,00 м2 уписан у ЛН 
бр.154 КО Долац, број зграде 7, својина Општине Беране 1/1,  Епархији 
будимљанско-никшићкој  ради организовања народне кухиње.                                                                            

Члан 2. 

Предметна непокретност из члана 1. ове одлуке даје се без накнаде на 
коришћење на вријеме до 5(пет) година. 

Члан 3. 

Овлашћује се Предсједник општине Беране , да у име општине Беране са  
Епархијом будимљанско-никшићком  потпише уговор о давању на коришћење 
објекта без накнаде, којим ће се ближе уредити међусобна права, обавезе, 
одговорност и начин управљања у року од 30 дана од дана објављивања Одлуке 
у Службеном листу. 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу ЦГ- 
општински прописи“.                                                

 

        

СКУПШТНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 

 

 

Број: 02-030-365                                                        ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ  

Беране, 11. 07. 2014.г.                                                                 Горан Киковић 



 

О б р а з л о ж е њ е 

 

I.  ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану  29 став 2 Закона о 
државној имовини (’’Сл. лист ЦГ’’ бр. 21/09 и 40/11), члану 9. и члану 45. став 1. 
тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.лист РЦГ“ бр. 42/03, 28/04, 75/05 и 
13/06, и „Сл.лист ЦГ“, бр.88/09, 3/10, 38/12 и 10/14), члана 33. став 1.тачка 9. 
Статута општине Беране („Сл.лист РЦГ-општински прописи“, бр.21/04 и 34/06 и 
„Сл.лист ЦГ-оптински прописи“, бр. 6/11). 

Одредбом члана 29 став 2 Закона о државној имовини прописано је да 
’’Непокретним и покретним стварима и другим добрима у државној имовини, на 
којим својинска овлашћења врши општина, располаже надлежни орган општине 
у складу са овим законом и статутом’’ 

Наведеним прописима  прописано је да општина има имовину и своје приходе , 
да располаже са њом , те је у том смислу и ова одлука  предложена Скупштини 
на усвајање. 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Разлози за доношење ове одлуке садржани су у жељи и интересу општине 
Беране , да објекте који нису у функцији стави на располагање организацијама 
које ће својим ангажовањем активирати ове објекте и радити за добробит 
грађана. Захтјев Епархије будимљанско-никшићке, којим је тражен овај објекат 
ради организовања народне кухиње, управо се доживљава на тај начин. 

Предлажемо одборницима да предлог Одлуке подрже и своје као у тексту 
предлога. 

 

 

                                                                                      ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ       

        

        

                  


