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
22. а у вези са чланом 21. Одлуке о Савјету за развој и заштиту локалне
самоуправе (’’Сл. лист РЦГ'' – општински прописи бр. 32/05), Скупштина
општине Беране на предлог Одбора за избор и именовање, на сједници
одржаној дана 29. Децембра 2014. године, донијела је

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНУ САВЈЕТА ЗА РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Члан 1.
Дејану Ћорацу, члану Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе,
констатује се престанак функције члана Савјета због конфликта интереса, прије
истека мандата.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ’’Службеном листу ЦГ’’
– општински прописи.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ
Број: 02-030-656
Беране, 30.12.2014. године,

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Киковић

О б ра з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Одлуке садржан је у члану 33 и 37 Статута
општине Беране. Чланом 33 Статута прописано је да Скупштина доноси
прописе и друге опште акте, а чланом 37 да у вршењу послова из свог
дјелокруга Скупштина доноси одлуке, рјешења, закључке итд.
Члан 22 став 1 Одлуке о Савјету за развој и заштиту локалне самоуправе
прописује разлоге престанка функције члановима Савјета. У ставу 3 и 4 истог
члана прописано је ’’Кад наступи неки од разлога за престанак функције
надлежно радно тијело Скупштине о томе обавјештава Скупштину. Скупштина
својим актом констатује престанак функције члану Савјета и покреће поступак
избора’’.
Чланом 21 исте Одлуке прописани су разлози за разрјешење, поступак за
утврђивање разлога за разрјешење и право члана Савјета да се у поступку пред
надлежним радним тијелом изјасни.
Одбор за избор и именовање на сједници одржаној 25. 12.2014. године,
разматрао је иницијативу клубова одборника СНП-а и Демократског фронта, за
разрјешење чланова Савјета и спровео поступак за утврђивање разлога за
разрјешење.
Сједници Одбора је присуствовао и Дејан Ћорац, предсједник Савјета за
развој и заштиту локалне самоуправе и сходно Одлуци искористио право на
изјашњење.
Вида Ивановић у име подносиоца Иницијативе појаснила разлоге за
разрјешење и истакла да клубови одборника СНП-а и Демократског фронта
сматрају да чланови Савјета нијесу вршили функцију у складу са Одлуком и да
из тог разлога Скупштина није ни прихватила Извјештај Савјета за 2013. годину,
што је један од разлога за разрјешење члана Савјета, јер се из Извјештаја не
може закључити да су чланови Савјета обављали функцију у складу са Одлуком.
Поред разлога изнијетих у Иницијативи такође, је истакла да су у сазнању
да је Дејан Ћорац члан Савјета у сукобу интереса јер је члан Општинског одбора
ДПС-а, што је у супротности са чланом 23 став 1 алинеја 4 Одлуке о Савјету,
којом је прописано да функционери и чланови органа политичких странака не
могу бити бирани за члана Савјета.
Члан Савјета Дејан Ћорац се изјаснио против разлога за разрјешење и
истакао да је као члан Савјета вршио функцију у складу са Одлуком. Што се тиче
сукоба интереса сматра да чланство у Општинском одбору ДПС-а у и чланство
у Савјету у складу са чланом 23 Одлуке о Савјету није сукоб интереса, па самим
тим ни разлог за престанак функције.
Одбор за избор и именовање је са 3 гласа ’’за’’ и 1 гласом’’ против’’
утврдио да је Дејан Ћорац у конфликту интереса и предлаже Скупштини да
донесе Одлуку о престанку функције члану Савјета за развој и заштиту локалне
самоуправе Дејану Ћорцу.

