
На основу члана 33 и 37 Статута општине Беране („Сл. лист РЦГ-општински прописи“ бр. 21/04 и 34/06 и „Сл.лист ЦГ-Oпштинскипрописи“ бр. 6/11) и члана 12, став 1 алинеја 4 Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Агенција за изградњу и развој Беране “ Беране („Сл.лист ЦГ-Oпштински прописи“ бр. 23/15), Скупштина општине Беране, на сједници одржаној дана, 19. 07. и 10. и 11. 08. 2016. године, донијелаје  О Д Л У К У  O давању  сагласности  на  Цјеновник  услуга  ДОО „Агенција за изградњу  и развој Беране“  Члан 1  Даје се сагласност на Цјеновник услуга Друштва са ограниченом одговорношћу „Агенција за изградњу и развој Беране“, број  718 од 11.07.2016 .године, коју је утврдио Извршни директор друштва.  Члан 2  Саставни дио ове одлуке је Цјеновник ДОО „Агенција за изградњу и развој Беране“ из члана 1.  Члан 3  Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ″Службеном листу Црне Горе – Oпштински прописи″.    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ   Број: 02-030-438 Беране, 12.08.2016 год.                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ   Горан Киковић 



 О б р а з л о ж е њ е   Правни основ за доношење ове Одлуке, садржан је у чл. 33  и чл. 37 Статута општине Беране, којима је прописано да Скупштина доноси прописе и друге опште акте.   Чланом  12 Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу, прописано је да Извршни  директор утврђује Цјеновник услуга уз сагласност оснивача. Сходно одредбама  члана 12 Одлуке о оснивању ДОО „Агенција за изградњу и развој Беране“ и одредбама члана 17 и 19  Статута ДОО „Агенција за изградњу и развој Беране“ извршни директор је утврдио Цјеновник.  Имајући у виду да су цијене у окружењу, односно у осталим општинама сличне и просјечне грађевинске цијене за назначене позиције, предлаже се Скупштини општине Беране да донесе Одлуку о давању сагласности на Цјеновник услуга Друштва са ограниченом одговорношћу  „Агенција за изградњу и развој Беране“  Беране.     


