
На основу члана 38 став 1 тачка 2,  а у вези са чланом 59 став 1 и 2 Закона 
о локалној самоуправи („Сл. лист ЦГ'' бр.02/18 ) и члана 37 Статута 
Општине Беране („Сл. лист РЦГ''-Општински прописи бр.21/04 и 34/06 и 
''Сл.лист ЦГ''-Општински прописи бр. 6/11) Скупштина Општине Беране, 
на сједници одржаној дана 11. 07. 2018. године, донијела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 
о потврђивању Одлуке о измјенама Одлуке о именовању Жирија за 

додјелу Награде „21 јул“ за 2018. годину 
 
 
 

Члан 1. 
 
Потврђује се Одлука о измјени Одлуке о именовању Жирија за додјелу 
Награде „21 јул“ за 2018. годину,  број: 01-031-1566 од 20.06.2018 године. 
 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке чини Одлука предсједника Општине из члана  
1 ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
 
 

 
Број: 02-030-398                                      ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ                                                                                                                             
Беране, 16. 07. 2018.г.                                          Новица Обрадовић 
 
 
               



Образложење 
 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 38 став 1 тачка 
2 којим је прописано да Скупштина доноси прописе и друге опште акте. 
Чланом 59 став 1 и 2 истог Закона прописано је да Предсједник општине 
привремено доноси акте из надлежности скупштине ако скупштина није у 
могућности да се састане или је из других разлога онемогућен њен рад, а 
њиховим  недоношењем би се онемогућило остваривање права и обавеза 
грађана и угрозила имовина веће вриједности. Предсјеник је дужан да акт 
из става 1 овог члана поднесе на потврду скупштини  на првој наредној 
сједници.Чланом 37 Статута општине прописано је да Скупштина у 
вршењу послова из свог дјелокруга доноси Пословник, одлуке, рјешења, 
закључке, препоруке, планове, прописе и друге акте.  
 
Разлози за доношење ове Одлуке садржани су у Предлогу Одбора за избор 
и именовање број: 02-030-311од 19.06.2018.године, да предсједник 
Општине привремено донесе Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о 
именовању Жирија за додјелу Награде „21 јул“за 2018.годину, на начин 
што се за члана умјесто Далибора Кастратовића, који не испуњава услове 
из члана 8 став 4 Одлуке о Награди „21 јул“ за 2018.годину из разлога што 
је био члан Жирија у предходном саставу, именује Ратко Рмуш, 
дипл.правник. 
 
Одбор за избор и именовање предлог заснива на чињеници да с обзиром да 
Скупштина није у могућности да се у предвиђеном року састане, 
недоношењем ове Одлуке би се онемогућило остваривање права, грађана 
да учествују у предлагању кандидата и да буду предлагани за ово највеће 
општинско признање, као и сам рад Жирија. 
 
Из поменутих разлога Предсједник општине је донио Одлуку из 
надлежности Скупштине те предлажемо да Скупштина потврди Одлуку о 
измјени Одлуке о именовању Жирија за додјелу Награде „21 јул“ за 
2018.годину 
 
 
 


