
На основу члана 33 став 1 тачка 45 Статута општине Беране 
(,,Сл.лист РЦГ-Oпштински прописи“ 21/04, 34/06 и ,,Сл.лист ЦГ-
Oпштински прописи“ бр. 6/11) и члана 10 став 1 алинеја 9 Одлуке о 
оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу ,,Спортски 
Центар“ Беране (,,Сл.лист ЦГ-Oпштински прописи“ бр. 22/14), 
Скупштина општине Беране, на сједници одржаној дана 31. 03. и 
20. 04. 2016. године, донијела је 
 
 

О Д Л У К У 
 

О давању сагласности на Цјеновник услуга Друштва са 
ограниченом одговорношћу ,,Спортски Центар“ Беране 

 
 

Члан 1 
 

Даје се сагласност на Цјеновник услуга Друштва са 
ограниченом одговорношћу ,,Спортски центар“ Беране, број 
23/2016 од 03.03.2016. године, који је утврдио Одбор директора 
Друштва. 

 
Члан 2 

 
Саставни дио ове одлуке је Цјеновник услуга Друштва из 

члана 1 ове одлуке.  
 

Члан 3  
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у ,,Службеном листу Црне Горе-Oпштински 
прописи“. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
 
Број: 01-030-224 
Беране, 21.04.2016. године 

 
             ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 



           Горан Киковић 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Правни основ за доношење ове Одлуке о давању сагласности 

на Цјеновник услуга Друштва са ограниченом одговорношћу 
,,Спортски центар“ Беране садржан је у одредби  члана 33 став 1 
тачка 45 Статута општине Беране, којим је прописано да 
Скупштина даје сагласност на статут јавних служби,  на статусне 
промјене, повећање и смањење главнице, на план развоја и 
програм рада и друга програмска акта јавних служби и члану 10 
став 1 алинеја 9 Одлуке о оснивању друштва са ограниченом 
одговорношћу ,,Спортски центар“ Беране, којим је прописано да 
Оснивач друштва даје сагласност на цјеновник услуга који 
утврђује Одбор директора. 
 

Одбор директора ДОО ,,Спортски центар“ Беране је сходно 
члану 10 став 1 алинеја 9 Одлуке о оснивању друштва  (,,Сл.лист 
ЦГ-општински прописи“ бр. 22/14) и сходно одредбама члана 18 
став 1 алинеја 10 Статута ДОО ,,Спортског центра“ (Сл.лист ЦГ-
општински прописи бр.36/14) утврдио Цјеновник услуга бр.23/2016 
на сједници одржаној 03.03.2016.године. Утврђени Цјеновник 
услуга Друштва Одбор директора је доставио Оснивачу на давање 
сагласности, што је прописано као одредба која се мора 
испоштовати и  неопходно је за будуће пословање Друштва.  

 
Разлози за доношење ове Одлуке садржани су у потреби 

уређивања и усклађивања цијене из ове области са важећим 
прописима и у настојањима ДОО,,Спортског центра“ да самим 
усклађивањем унаприједе и поспјеше спорт у граду. 

 
Из горе наведених разлога предлажемо Скупштини општине 

Беране да донесе Одлуку о давању сагласности на Цјеновник 
услуга Друштва са ограниченом одговорношћу ,,Спортски центар“ 
Беране. 
 
 



Секретаријат за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО 
 
 


