
 

На основу члана 21 став 1 Закона о туристичким организацијама („Сл. лист РЦГ бр: 11/04, 
46/07, 40/11, 45/14 и 42/17“)  и члана 33 и 37 Статута Општине Беране („Сл. лист РЦГ-
Oпштински прописи'' бр: 21/04 и 34/06 и ''Сл. лист ЦГ-Oпштински прописи'' бр: 6/11) 
Скупштина општине Беране на сједници одржаној дана, 31. маја 2018. године, донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У  

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ СПОРАЗУМА О ОСНИВАЊУ РЕГИОНАЛНЕ 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

Члан 1 

Ставља се ван снаге Споразум о оснивању Регионалне туристичке организације (региона 
Бјеласица – Комови) од 21. 06. 2006. године. 
 
Констатује се да Споразум о основању Регионалне туристичке организације (региона 
Бјеласица- Комови) није никада производио правно дејство, из разлога што органи 
Регионалне туристичке организације нијесу никада конституисани у складу са овим  
Споразумом и Законом. 
 

Члан 2 

Након  усвајања истовјетног  текста Одлуке  у Скупштинама свих оснивача, покренуће се 
пред Владом Црне Горе, Министарством одрживог развоја и туризма поступак брисања из 
регистра Туристичких организација Регионалне туристичке организације (региона 
Бјеласица –Комови). 
 

Члан 3 
Ову Одлуку доставити Министраству одрживог развоја и туризма ради њеног уписа у 
регистар Туристичких организација. 
 

Члан 4. 

Било какве обавезе, материјалне и нематеријалне, настале из пословања Регионалне 
туристичке организације (региона Бјеласица –Комови), Општина Беране не признаје и не 
преузима на свој терет, од самог почетка евентуалног рада исте организације. 
 

Члан 5. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ЦГ-
Општински прописи. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 

 
Број: 02-030-244                                                              ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 
Беране, 01.06.2018.г.                                                                   Новица Обрадовић 
 
 
 



 

Образложење 

 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 21 став 1 Закона о 
туристичким организацијама, којим је прописано да Туристичка организација престаје са 
радом на основу Одлуке оснивача о престанку Организације. 

Чланом 33 и 37 Статута Општине Беране, прописано је да Скупштина у вршењу послова 
из свог дјелокруга доноси прописе и друге опште акте.  

 

Разлози доношења ове Одлуке: 

Сагласно овлашћењима из Закона о туристичким организацијама, Општина Беране 
предузима законом прописане могућности у циљу заштите својих интереса од 
незаконитог дјеловања и  поступања Регионалне туристичке организације, која је 
принудним путем наплатила од Општине Беране новчани износ  од  25.533,45 €. 

Такође, разлози за доношење ове одлуке су и у правцу заштите од евентуалног будућег 
дјеловања ове РТО у погледу кредитног задужења, које би ишло на терет оснивача, па 
тиме и на терет Општине Беране као једног од оснивача, а који би додатно оптеретио 
Буџет општине са обавезом додатних финансијских ангажовања, као и неизвјесне могуће 
реализације против извршења свог потраживања у поступку. 

Споразум о оснивању РТО никада није производио правно дејство из разлога што никада 
није усвојен на Скупштини општине Беране, нити је објављен у „Сл.листу РЦГ- 
Општински прописи''.   Органи Ове РТО никада нијесу конституисани сагласно истом, као 
ни Статуту РТО.          

 Органи управљања су имали обавезу да изаберу предсједника организације, да усвајају 
финансијски план и завршни рачун, годишњи програм рада, на основу којих су требала да 
буду планирана средства у Буџету Општина – потписница Споразума. 

Како до тога није дошло, Споразум није производио правно дејство, па у циљу заштите 
интереса Општине Беране и спречавања последица које могу наступити због незаконитог 
и нерегуларног дјеловања поменуте организације, предлаже се одборницима да донесу 
Одлуку о стављању ван снаге Споразума о оснивању Регионалне туристичке 
организације,  као у тексту предлога. 


