На основу члана 45 а у вези са чланом 58 Закона о локалној самоуправи
(„Сл.лист РЦГ“ бр.42/03, 28/04, 75/05, 13/06 и „Сл. Лист ЦГ“ бр. 88/09, 3/10,
38/12, 10/14, 57/14 и 3/16), члана 33 Статута Општине Беране („Сл.лист
РЦГ''-Општински прописи број 21/04 и 34/06 и „Сл.лист ЦГ''-Општински
прописи бр. 6/11) Скупштина општине, на сједници одржаној дана
22.12.2016. године, донијела је

О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ СТАТУТА ДРУШТВА СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ“ АГЕНЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ
БЕРАНЕ“ –БЕРАНЕ

Члан 1.
Потврђује се Одлука о допуни Статута Друштва са ограниченом
одговорношћу „Агенција за изградњу и развој Беране“- Беране, број:
01-031-2472 од 07.09.2016. године, коју је донио Предсједник Општине.
Члан 2.
Одлука о допуни Статута Друштва са ограниченом одговорношћу
“Агенција за изградњу и развој Беране“ Беране чини саставни дио ове
Одлуке.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном објављивања у “Службени лист ЦГ –
Општински прописи“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ
Број: 02-030- 611
Беране, 23.12.2016.г.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Киковић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 45 Закона о
локалној самоуправи којим је прописано да Скупштина доноси прописе и
друге опште акте. Чланом 58 истог закона прописано је да Предсједник
Општине привремено доноси акте из надлежности Скупштине, уколико
Скупштина није у могућности да се састане или је из других разлога
онемогућен њен рад, а њиховим недоношењем би се угрозио живот
грађана или имовина веће вриједности.
Чланом 33 Статута прописано је да Скупштина општине доноси прописе и
друге акте .
Предсједник Општине донио је Одлуку о допуни Статута ДОО “Агенција за
изградњу и развој Берана“, Број: 01-031-2472 од 07.09.2016.године, коју
подноси Скупштини Општине на потврђивање. Разлози доношења Одлуке
су што Статут Агенције не садржи шифре за архитектонску дјелатност и
инжињерску дјелатност и техничко савјетовање, а које су неопходне за
издавање лиценце за израду пројеката и техничке документације од
стране Инжињерске коморе Црне Горе.
Из тих разлога предлажемо Скупштини да донесе Одлуку о потврђивању
Одлуке Предсједника Општине, као у тексту предлога.

