Na osnovu člana 130 Zakona o lokalnoj samoupravi (’’Sl. list RCG’’, br. 42/03,
28/04, 75/05 i 13/06) i člana 33 stav 1 tačka 50 a u vezi sa članom 115 Statuta
opštine Berane (’’Službeni list RCG-opštinski propisi’’, br. 21/04 i 34/06 i
„Sl.list CG-opštinski propisi“, br. 6/11), Skupština opštine Berane, na sjednici
održanoj dana 2. Jula 2012. godine donijela je
O D L U KU
o uspostavljanju saradnje i bratimljenju Opštine Berane sa Opštinom
ĆILI (ÇIĞLİ) iz Turske
Član 1.
Opština Berane i Opština ĆILI (ÇIĞLİ) iz Turske, na principima izražene volje,
međusobnog uvažavanja i obostranih interesa njihovih građana, bratime se i
izražavaju namjeru da uspostave saradnju i razmjenu informacija u oblasti
ekonomije, kulture, obrazovanja, zdravstva, sporta i razmjene studenata.
Član 2.
Ovlašćuje se Predsjednik Opštine Berane da u skladu sa ovom Odlukom, potpiše
Protokol, o saradnji i bratimljenju Opštine Berane i Opštine ĆILI.
Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom
listu CG-opštinski propisi’’.
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O b r a z l o ž e nj e

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 130 Zakona o
lokalnoj samoupravi (’’Sl. list RCG’’, br. 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06 i „Sl.list
CG“, br.88/09), kojim je propisano, da opština može u okviru svojih nadležnosti
slobodno sarađivati sa lokalnim zajednicama i asocijacijama drugih zemalja radi
ostvarivanja zajedničkih interesa, u članu 33 stav 1 tačka 51 i članu 115 Statuta
opštine Berane(’’Sl. list RCG-opštinski propisi br. 21/04 i 34/06 i „Sl.list CGopštinski propisi“, br. 6/11), kojima je propisano, da Skupština opštine
odlučuje o saradnji i udruživanju sa lokalnim zajednicama i
asocijacijama drugih zemalja, kao i da opština ostvaruje saradnju sa drugim
gradovima i opštinama u zemlji i inostranstvu u oblastima od zajedničkog
interesa u skladu sa Ustavom i zakonom i da odluku o saradnji donosi Skupština
opštine.
Počasni konzul Bosne i Hercegovine, pomoćnik predsjednika Društva
Tursko-Crnogorskog prijateljstva i osnivač i Počasni predsjednik Federacije
Udruženja kulture BiH u Republici Turskoj g-din Ahmet Kemal Baysaka i
potpredsjednik Skupštine Crne Gore, osnivač i predsjednik Društva TurskoCrnogorskog prijateljstva, Rifat Rastoder inicijatori su projekta „Bratimljenje
Gradova/Opština“ između Republike Turske i Crne Gore, čime se potvrđuju
dobri odnosi Republike Turske i Crne Gore i zainteresovanost za uspostavljanje
saradnje u različitim oblastima: ekonomije, kulture, obrazovanja, zdravstva,
sporta i dr.
Prilikom posjete Beranama 30.05.2012.godine, gospodina Ahmet Kemala
Baysaka i potpredsjednika Skupštine Crne Gore Rifata Rastodera predloženo je
bratimljenje i uspostavljanje saradnje sa opštinom ĆILI iz Izmira.
Opština ĆILI je gradska opština u Izmiru u Turskoj. Prostire se na površini od
97 km2, a ima 163.774 stanovnika. Od 4.000.000 stanovnika Izmira, oko milion
je sa prostora bivše Jugoslavije, a među njima veliki broj je porijeklom iz Crne
Gore. U opštini ĆILI se nalazi jedna od najvećih industrijskih zona u Turskoj
„Izmir-Ataturk“, koja se prostire na površini od 7,5 mil. km2, sa 485 kompanija i
preko 30.000 zaposlenih. Kompanije se bave proizvodnjom mašinskih djelova,
tekstilom, plastikom, poljoprivredom, elektronikom. Promet industrijske zone na
godišnjem nivou je 4 milijarde dolara, od čega se dvije milijarde izvozi.
Ovi podaci ukazuju da je opština ĆILI moderna i ekonomski razvijena
zajednica.
U skladu sa inicijativom za realizaciju projekta „Bratimljenje
Gradova/Opština“ i uspostavljanja dobrih odnosa između ove dvije države
Skupština opština ĆILI donijela je Odluku broj 2012/31 od 04.06.2012.godine o
uspostavljanju saradnje i bratimljenju sa opštinom Berane.
Iz navedenih razloga predlaže se Skupštini opštine da donese Odluku o
saradnji i bratimljenju opštine Berane i opštine ĆILI.

