
На основу члана 45 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 и 10/14) и члана 33 став 1 
тачка 2 Статута општине Беране ( „Сл. лист ЦГ“- општински прописи, бр. 21/04 
и 34/06 и  „Сл. лист ЦГ“- општински прописи, бр. 6/11), Скупштина Општине 
Беране на сједници одржаној дана 29. 12. 2014. године,  донијела је 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању накнаде за рад органа управљања у јавним установама и 

друштвима са ограниченом одговорношћу чији је  оснивач општина Беране 
 

Члан 1 
Овом одлуком утврђује се накнада предсједнику и члановима органа 
управљања у јавним установама и друштвима са ограниченом одговорношћу 
чији је оснивач општина Беране.  

Члан 2 
Накнада из члана 1 ове одлуке утврђује се у мјесечном износу од:  
-предсједнику 60 €; 
-члановима 50 €. 

Члан 3 
Средства за рад органа управљања у јавним установама обезбјеђују се у 
буџету општине, а за друштва са ограниченом одговорношћу из средстава 
друштва. 

Члан 4 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 
листу ЦГ-општински прописи.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
Број: 02-030- 652                                                              ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Беране, 30.12.2014. год                                                            Горан Киковић 
 
 



 
Образложење 

 
Правни основ за доношење ове одлуке садржан у члану 45 Закона о локалној 
самоуправи и члану 33 Статута општине Беране. 
Чланом 45 Закона о локалној самоуправи прописано је да је надлежност 
Скупштине Општине да доноси прописе и друге опште акте, а чланом 33 став 
1 тачка 2 Статута општине Беране прописано је да Скупштина доноси прописе 
и друге опште акте.  
Предсједник и чланови органа управљања у ЈУ и ДОО дужни су да поступају у 
складу са Законом, Статутом, Пословником и Оснивачким актом. 
Вршење функције органа управљања захтијева доста рада и утрошеног 
времена те им из тих разлога припада и накнада за рад.  
Статутима ЈУ и ДОО предвиђено је да оснивач одлучује о висини накнаде 
органа управљања.  
Из ових разлога предлажемо да одлуку усвојите као у тексту предлога.  
 
 
 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 


