
На основу члана 33. и 37. Статута општине Беране (’’Сл. лист РЦГ’’-
Општински прописи бр. 21/04 и 34/06 и ’’Сл. лист ЦГ’’-Општински 
прописи бр. 6/11) и члана 6, а у вези са чланом 5 Одлуке о оснивању 
Савјета за сарадњу локалне самоуправе и невладиних организација  
(’’Сл. лист ЦГ’’-Општински прописи бр. 38/16), Скупштина општине 
Беране на предлог Одбора за избор и именовања, на сједници 
одржаној 22.12.2016. године, донијела је:  
 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О  ИЗБОРУ  САВЈЕТА ЗА САРАДЊУ ЛОКАЛНЕ  САМОУПРАВЕ 

И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
 
 

Члан 1. 
 
У Савјет за сарадњу локалне самоуправе и невладиних организација  
б и р а ј у   се: 
 

1. Миљан  Барјактаровић, за члана 

2. Нада Лабудовић - Софтић, за члана 

3. Стојан  Кукаљ, за члана 

4. Драгоје  Рајковић, за члана и 

5. Радосава  Барјактаровић, за члана 

Члан 2 

Чланови Савјета за сарадњу локалне самопураве и невладиних 
организација, бирају  се на мандатни период од 4 /четири/ године. 
 

Члан 3 
Ова Одлука ступа на снагу осмог  дана од дана објављивања у 
’’Службени лист ЦГ’’ – Општински прописи“. 
 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ 
 

Број: 02-030- 604         ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Беране, 23.12.2016. године                        Горан Киковић 
 
 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Чланом 33 Статута општине Беране је прописано да Скупштина из 
своје надлежности доноси одлуке и друге акте. 
  
Чланом 6. Одлуке о оснивању Савјета за сарадњу локалне самоуправе 
и невладиних организација, прописано је да Савјет именује 
Скупштина општине, на предлог радног тијела Скупштине надлежног 
за избор и именовања, на период од 4 године a чланом 5, број чланова 
Савјета и  начин избора предсједника Савјета. 
 
Поступак предлагања кандидата за чланове Савјета, спровео је Одбор 
за избор и именовања, упућивањем јавног позива представницима 
НВО, за предлагање кандидата за избор два члана Савјета. 
 
Два члана Савјета су предложена од стране предсједника Општине а 
једног  члана је предложио  предсједник Скупштине, како је и 
прописано Одлуком. 
 
Након што су овлашћени предлагачи доставили предлоге, Одбор је 
објавио листу кандидата предложених од стране невладиних  
организација, а у складу са Одлуком у року од 15 дана од дана 
објављивања листе НВО, утврдио једниствену листу  кандидата за 
именовање чланова Савјета.  
 
С обзиром да предложени кандидати испуњавају прописане услове, 
Одбор предлаже Скупштини да донесе Одлуку о избору чланова 
Савјета као у тексту предлога. 
 

 
 

 
 


