На основу члана 45 Закона о локалној самоуправи (“Сл.лист РЦГ“, бр.42/03,
28/04, 75/05 и 13/06 и „Сл.лист ЦГ“, бр.88/09, 3/10, 38/12 и 10/14) и члана 33
Статута општине Беране („Сл.лист РЦГ-оп“, бр. 21/04 и 34/06 и „Сл.лист ЦГоп“. бр.6/11), Скупштина општине Беране, на сједници одржаној дана
5. маја 2014. године, донијела је

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАГРАДИ ’’21 ЈУЛ’’
Члан 1
У Одлуци о Награди ’’21 јул’’ (’’Сл. лист РЦГ-оп’’ бр. 5/02 и ’’Сл. лист ЦГ –
оп’’ бр. 25/07 и 36/10) члан 2 мијења се и гласи:
‘’Награда се додјељује сваке друге године, поводом Дана општине, 21 јула,
правним лицима и појединцима са територије општине Беране, за остварене
резултате у последњој години дана, а у изузетним случајевима за
постигнуте резултате у дужем стваралачком периоду.
Награда се може додјељивати и појединцима који не живе на територији
општине Беране, ако њихова остварења имају посебан значај за Општину.
У случајевима када је појединац добитник групне Награде 21 јул, у периоду
од установљења Награде, то не искључује његову кандидатуру у поступку за
додјелу Награде’’.
Члан 2.
У члану 3 став 1 ријечи ''7/седам/'' замјенјују се ријечима ''3 /три/.
У истом члану послије става 2 додаје се став 3 који гласи: ‘’ Награда се
може додијелити и посмртно’’.
Члан 3.
У члану 6 ставу 1 послије ријечи ‘’субјекти’’ додају се ријечи ‘’са
пребивалиштем односно сједиштем у Беранама’’
У ставу 2 истог члана послије ријечи ‘’медија’’ додају се ријечи ‘’Локалног
јавног емитера Радио Берана и wеб-сите Општине’’.

Члан 4.
У члану 7 став 3 мијења се и гласи:
‘’Предлагач
предлога’’.
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Члан 5.
Послије члана 10 додаје се нови члан 10а који гласи:
‘’Жири има право на накнаду за рад.
Висину накнаде утврђује предсједник Општине’’.
Члан 6.
Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу Црне Горе –
општински прописи''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ
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ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Киковић

Образложење
Правни основ
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 45 Закона о
локалној самоуправи и члану 33 Статута општине Беране којима је
прописано да Скупштина доноси прописе и друге опште акте.
Разлози за доношење
На основу досадашње примјене постојеће одлуке уочени су проблеми
и нејасноће који су произилазили из садржаја саме одлуке са којима се
суочавао и Жири и Служба која обавља стручне и административне послове
за потребе Жирија. Предложене измјене и допуне одлуке односе се на
непрецизности и недоречености неких одредаба важеће одлуке.
У важећој одлуци није био прецизиран период за остварене резултате
као и да ли добитник групне Награде 21. јул, у периоду од установљења
може да буде предложен за Награду, што је прецизирано предлогом о
измјенама и допунама Одлуке у члану 1.
- предложeном одлуком у члану 3 додат је нови став којим је прописано да
се кад за то постоје нарочито оправдани разлози Награда може додијелити
посмртно, јер је у ранијем периоду било таквих предлога, али се Жири није
могао одредити јер постојећа одлука није предвиђала ту могућност;
- у члану 6 додате су ријечи са пребивалиштем, односно сједиштем у
Беранам, што прецизира пребивалиште, односно сједиште предлагача. У
истом члану је прецизирано и преко којег медија се објављују обавјештења
па се наводи да се обавјештења о предлогу кандидата за Награду објављују
преко локалног јавног емитера Радио Беране и wеб сите Општине.
- Новина у односу на постојећу одлуку је и одредба да предлагач може
допунити предлог до истека рока за достављање предлога, као и да Жири
има право на накнаду за рад, јер постојећа одлука није садржала ту
одредбу, па је Одбор за избор и именовање утврђивао накнаду.
Предложено да се Награда додјељује сваке друге године у односу на
важеће рјешење по постојећој одлуци да се Награда додјељује сваке
године.
С напријед изложених разлога предлажем да Скупштина донесе одлуку као
у предлог.
Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности

