
На основу члана 38  Закона о локалној самоуправи (''Сл. лист ЦГ'' бр. 2/18), члана 36 
став 1 тачка 2, члана 39 Статута општине Беране (''Сл. лист РЦГ – Општински прописи''  
бр. 42/18) и члана 153  Пословника Скупштине општине Беране (''Сл. лист РЦГ – 
Општински пропис'' бр. 22/12), Скупштина општине  Беране  на  сједници  одржаној  
дана 03. јуна 2019. године, донијела је 
 

 
ПРОГРАМ  РАДА 

 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
 
Општи дио 
 
 Програмом рада утврђују се послови и задаци Скупштине општине Беране, 
њихов основни садржај, носиоци појединих послова и задатака и рокови за 
разматрање појединих питања из надлежности Скупштине општине, утврђених 
Уставом, Законом и Статутом Општине. 
 Носиоци послова и задатака из Програма рада, обавезни су да одговарајуће 
материјале, које ће разматрати Скупштина општине, благовремено припреме и 
доставе Служби Скупштине најкасније 5 /пет/ дана прије рока утврђеног 
Пословником за достављање материјала Скупштини.  
 Како је Законом о локалној самоуправи чланом 40, прописано предсједник 
Скупштине сазива Скупштину по потреби а најмање једном у три мјесеца, то је и 
овај Програм разврстан по областима и по кварталима како слиједи: 
 

ПРВИ  КВАРТАЛ 
 

Нормативни дио 
 

1. Предлог Пословника Скупштине општине Беране; 
Предлагач: предсједник Скупштине општине Беране 
Обрађивач:Комисија за израду Нацрта Статута општине и Пословника 
Скупштине општине Беране 

2. Предлог Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле 
средстава невладиним организацијама; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО 

3. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о оснивању ДОО 
''Агенција за изградњу и развој Беране'' – Беране; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за комуналнo-стамбенe послове, саобраћај и 
заштиту животне средине 

4. Предлог Одлуке о начину одвојеног сакупљања и сакупљања комуналног 
отпада ради обраде на територији општине Беране; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за комуналнo-стамбенe послове, саобраћај и 
заштиту животне средине 

5. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о финансирању 
политичких партија; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за финансије и економски развој 
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6. Предлог Одлуке о допуни Статута Друштва са ограниченом одговорношћу 
''Агенција за изградњу и развој Беране'' Беране; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за комуналнo-стамбенe послове, саобраћај и 
заштиту животне средине 

7. Предлог Одлуке о суфинансирању пројеката из области културе; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО 

8. Предлог Одлуке о суфинансирању пројеката за младе; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО 

9. Предлог Одлуке о локалним административним таксама; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Дирекција за имовину 

10. Предлог Одлуке о стипендирању студената; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности 

11. Предлог Одлуке о употреби симбола Општине Беране; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности 

12. Предлог Одлуке о регулацији саобраћаја на територији општине Беране; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и 
заштиту животне средине 

13. Предлог Одлуке о сакупљању комуналног отпада 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и 
заштиту животне средине 

14. Предлог Одлуке о измјенама Одлуке о општинским и некатегорисаним 
путева; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за комунално-стамбене послове и саобраћај и 
заштиту животне средине 

15. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о условима и начину 
извођења и емитовања музике у туристичким и угоститељским објектима 
на територији општине Беране; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за финансије и економски развој 
 
 
- Планови и програми - 

 
1. Предлог Програма рада Скупштине општине Беране за 2019. годину; 

     Предлагач: предсједник Скупштине 
     Обрађивач: Служба Скупштине 

2. Програм рада и финансијски план за 2019. годину ЈУ ‘’Центар за 
          културу’’ Беране; 
     Обрађивач: ЈУ ‘’Центар за културу’’ Беране 
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3. Програм рада и финансијски план за 2019. годину ЈУ ‘’Полимски  
         музеј’’ Беране; 
     Обрађивач: ЈУ ‘’Полимски музеј’’ Беране 

4. План рада и Финансијски план за 2019. годину  ЈУ “Дневни центар за 
дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју” Беране; 

    Обрађивач: ЈУ “Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и  
                             тешкоћама у развоју”Беране 

5. Програм рада и финансијски план за 2019. годину ДОО “Комунално” 
Беране; 

   Обрађивач: ДОО “Комунално” Беране 
6. План рада и финансијаки план за 2019. годину ДОО “Водовод и 

канализација” Беране; 
    Обрађивач: ДОО “Водовод и канализација” Беране 

7. Програм подизања спомен обиљежја у општини Беране  за 2019. годину; 
     Предлагач: предсједник Општине 
    Обрађивач: Секретаријат за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО 
Чланом 8 Закона о спомен-обиљежјима (' 'Сл.  лист ЦГ''  бр.40/08, 40/11 и 2/17) је прописано да се спомен 
обиљежја подижу у складу са Програмом подизања спомен обиљежја који доноси Скупштина општине уз 
претходну сагласност органа државне управе надлежног за послове културе. 
 
 
 

Тематски дио 
 

1. Извјештај о раду предсједника Општине и органа локалне управе и 
служби за 2018. годину; 
Обрађивач: Служба предсједника Општине 

Чланом 58. Став 1 тачка 12  Закона о локалној самопурави, (Сл. лист ЦГ, бр. 2/18, прописано је да 
предсједник Општине подноси скупштини годишњи извјештај о свом раду и раду органа и служби  
из члана 69 овог закона, до 31. марта текуће године за претходну годину. 

2. Извјештај о раду и финансијском пословању за 2018. годину,  ЈУ ‘’Центар  
          за културу’’ Беране; 
     Обрађивач: ЈУ ‘’Центар за културу’’ Беране 

3.  Извјештај о раду и финансијском пословању за 2018. годину,  ЈУ  
     ''Полимски музеј’’ Беране; 
     Обрађивач: ЈУ ‘’Полимски музеј’’ Беране 

4. Извјештај о раду и финансијски извјештај за 2018. годину ЈУ “Дневни 
центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју”; 
Обрађивач: ЈУ “Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и  

тешкоћама у развоју”Беране 
5. Извјештај о раду са финансијским пословањем за 2018. годину ДОО 

„Комунално“ Беране; 
Обрађивач: ДОО „Комунално“ Беране 

6. Извјештај о раду и финансијском пословању за 2018.годину ДОО „Водовод 
и канализација“ Беране; 
Обрађивач: ДОО „Вододвод и канализација“ Беране 

7. Извјештај о раду Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе за 2018. 
годину; 
Обрађивач: Савјет за развој и заштиту локалне самоуправе 

8. Информација о стању у области запошљавања на подручју општине 
Беране за 2018. годину; 
Обрађивач:Биро Рада 
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9. Информација о стању и проблемима у области примарне здравствене 
заштите на подручју општине Беране за 2018. годину; 
Обрађивачи: ЈУ „Дом здравља“ у ЈУ „Општа болница“ 

10. Информација о остваривању социјалне заштите на подручју општине 
Беране за 2018. годину; 
Обрађивач: ЈУ „Центар за социјални рад Беране“ 

11.  Информација о стању и проблемима у области секундарне здравствене   
 заштите на подручју општине Беране за 2018. годину; 
 Обрађивачи: ЈУ „Дом здравља“ у ЈУ „Општа болница“ 
 

 

ДРУГИ КВАРТАЛ 
 

1. Предлог Завршног рачуна буџета Општине Беране за 2018. годину; 
          Предлагач: предсједник Општине 
          Обрађивач: Секретаријат за финансије и економски развој 

2. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о расподјели средстава 
спортским организацијама; 

 Предлагач: предсједник Општине 
 Обрађивач: Секретаријат за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО 

3. Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут ЈУ „Полимски музеј“; 
Предлагач:предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности 

4. Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут ЈУ”Центар за културу”; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности 

5. Предлог Одлуке о усвајању Елабората о оправданости оснивања ЈУ НБ  
“Др Радован Лалић”; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности 

6. Предлог Одлуке о печатима; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности 

7. Предлог Одлуке о локалним административним таксама; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности 

8. Предлог Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу 
„Радио телевизија Беране“; 

Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности 

9. Предлог Одлуке о кућном реду; 
 Предлагач: предсједник Општине 
 Обрађивач: Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и 
 заштиту животне средине 
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- Планови и програми- 
 

1. Програм привремених објеката у општини Беране за период 2019-2024 
године; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за планирање и уређење простора 

Чланом 116 Закона о планирању и изградњи објеката (' 'Сл. лист ЦГ'' бр. 64/17, 44/18 и 63/18), је 
прописано да јединица локалне самоуправе доноси Програм привремених објеката на период од 5 
година а по претходно прибављеној сагласности министарства и органа државне управе 
надлежних за заштиту културних добара и заштиту животне средине. 

2. Програм рада са финансијским планом за 2019. годину ДОО”Спортски 
центар” Беране; 
Обрађивач: ДОО “Спортски центар” Беране 

3. Програм рада са финансијским планом за 2019. годину ДОО “Бенерго” 
Беране; 
Обрађивач: ДОО “Бенерго” 

4. Програм рада и финансијски план за 2019. годину Туристичке 
организације Беране; 
Обрађивач:Туристичка  организације Беране 

5. Програм рада и финансијски план за 2019. годину, ДОО ''Агенција за 
изградњу и развој Беране'' Беране; 
Обрађивач: ДОО ''Агенција за изградњу и развој Беране'' - Беране 

 
 

Тематски дио  
 

1. Извјештај о расподјели средстава невладиним организацијама за 2018.  
          годину; 
     Обрађивач: Комисија за расподјелу средстава 
Чланом 25 Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним 
организацијама(’’Сл.лист ЦГ’’ – оп бр. 34/13) прописано је да Комисија подноси Скупштини 
извјештај о подржаним пројектима, износу додијељених средстава, реализованим пројектима и 
њиховим ефектима. 

2. Извјештај о раду Савјета за сарадњу локалне самоуправе и невладиних 
организација за 2018. годину; 
Обрађивач: Савјет за сарадњу локалне самоуправе и невладиних организација 

3. Извјештај о раду са финансијским извјештајем за 2018. годину ДОО 
„Спортски центар“ Беране; 
Обрађивач: ДОО „Спортски центар“ Беране 

3. Извјештај о раду са финансијским извјештајем за 2018. годину ДОО 
“Бенерго”; 
Обрађивач: ДОО “Бенерго” 

4. Извјештај о раду и финансијски извјештај за 2018. годину Туристичке 
организације Беране; 
Обрађивач: Туристичка организација Беране 

5. Извјештај о раду и финансијском пословању за 2018. годину 
ДОО'Агенција за изградњу и развој Беране'' Беране; 
Обрађивач: ДОО ''Агенција за изградњу и развој Беране'' Беране 
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ТРЕЋИ КВАРТАЛ 
 
Нормативни дио 
 

1. Предлог Одлуке о ауто-такси превозу на територији општине Беране; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и 
заштиту животне средине 

2. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о јавним 
паркиралиштима и гаражама на територији општине Беране; 
(Иницијатива од стране НВО ''Центар креативних вјештина'') 
Обрађивач: надлежни секретаријат локалне управе Општине 
 

 

- Планови и програми- 
 

1. Локални акциони програм развоја културе општине Беране; 
Предлагач: предсједник Општине 

    Обрађивач: Секретаријат за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО 
Чланом 10 Закона о култури (' 'Сл. лист ЦГ'' бр.49/08, 16/11, 40/11 и 38/12) је прописано да 
Општински програм развоја културе доноси Скупштина општине у складу са Националним 
програмом на период од 5 година. 

2. Локални акциони план за младе општине Беране; 
Предлагач: предсједник Општине 

         Обрађивач: Секретаријат за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО 
3. Програм средњорочног развоја спорта општине Беране; 

Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО 

Чл. 13 и чл. 16 Закона о спорту (' 'Сл. лист ЦГ'' бр. 44/18), прописано је да Стратегију развоја 
спорта на локалном нивоу доноси надлежни орган Општине у складу са Националном стратегијом.  

4. Локални акциони план за биодиверзитет за период 2019-2024; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за пољопривреду, туризам и водопривреду  

 

Тематски дио 
 

1. Информација о стању у области васпитања и образовања; 
Обрађивачи: ЈУ предшколског образовања, ЈУ основне и средње школе, 
установе високог образовања и Секретаријат за општу управу и друштвене 
дјелатности 

 
 
ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 
 
Нормативни дио 
 

1. Предлог Одлуке о буџету Општине Беране за 2020. годину; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за финансије и економски развој 
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2. Предлог Одлуке о комуналном реду; 

Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и 
заштиту животне средине 

 
 

-Планови и програми- 
 

1. Локални план заштите животне средине за период 2020 – 2024; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за пољопривреду, туризам и водопривреду  

2. Програм јавних радова у општини Беране за 2020. годину 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач:Служба менаџера  

3. Програм рада Скупштине општине Беране за 2020. годину; 
Предлагач: предсједник Скупштине 
Обрађивач:Служба Скупштине 

 

Тематски дио 
 

1. Извјештај о раду Етичке комисије за изабране представнике и 
функционере за 2019. годину; 
Обрађивач: Етичка комисија за изабране представнике и функционере 

2. Извјештај о раду Етичке комисије за локалне службенике и намјештенике 
за 2019. годину; 
Обрађивач: Етичка комисија за локалне службенике и намјештенике 

3. Информација о раду Општинске организације Црвеног крста Беране за 
2018. годину; 
Обрађивачи: Општинска организација црвеног крста Беране и Секретаријат 
за општу управу и друштвене дјелатности 

4. Информација о стању пољопривредне производње у општини Беране у 
2019. години са предлогом мјера за њено унапређење; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за пољопривреду, туризам и водопривреду  

 
 
 

Скупштина ће током програмског периода разматрати и друга питања из своје  
надлежности и вршити усклађивања општинских прописа са законским прописима. 

Овај Програм објавиће се у Службеном листу Црне Горе–Општински прописи. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
 
 

Број: 02-030-208                    ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Беране, 04. 06. 2019.г.                                    Новица Обрадовић 
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О б р а з л о ж е њ е 

 
Правни основ 

 
Правни основ за доношење Програма  рада Скупштине, садржан је у чл. 38 

Закона о локалној самоуправи,  чл. 36, чл. 39 Статута општине Беране  и чл. 153 
Пословника Скупштине општине Беране. 

 Одредбама наведених чланова Закона о локалној самоуправи и Статута 
општине Беране прописано је да Скупштина, у вршењу своје надлежности, доноси 
прописе и друге опште акте, а Пословником Скупштине општине Беране да 
Скупштина доноси Програм рада за сваку календарску годину. 

 

Разлози за доношење 

 Како је Пословником прописана обавеза доношења Програма рада за сваку 
календарску годину, Служба Скупштине је у складу са чланом 154 Пословника 
Скупштине општине Беране, у припреми израде Програма рада упутила позив 
носиоцима послова обраде материјала: предсједнику Општине, секретаријатима и 
службама локалне управе, јавним установама и друштвима са ограниченом 
одговорношћу, клубовима одборника, мјеснима заједницама и невладином сектору, 
ради прибављања предлога и мишљења о питањима која треба уврстити у Програм 
рада. 

 Предсједник Скупштине је на основу достављених предлога утврдио Предлог 
Програма рада који је достављен Скупштини на разматрање и одлучивање. 

Предложени Програм рада је подијељен на IV квартала и садржи нормативни, 
плански и тематски дио. У нормативном дијелу предвиђено је доношење прописа и 
других аката у циљу усклађивања са законским прописима. Плански дио садржи 
планове и програме, а тематски дио се односи на питања из надлежности локалне 
самоуправе, јавних служби и других правних лица чији је оснивач држава.  

          Носиоци послова одлука и питања која су уврштена у Предлог Програма рада 
Скупштине су органи локалне управе, привредна друштва и јавне  установе чији је 
оснивач Скупштина општине Беране, као и субјекти који обављају дјлатности од 
непосредног интереса за грађане на територији наше Општине. 

Поред питања која су уврштена у Програм рада, Скупштина ће у 2019. години 
разматрати и друга питања која произилазе из обавеза усаглашавања са законским и 
подзаконским актима. 

Што се тиче рокова за разматрање питања која су обухваћена Програмом рада, 
они су дати орјентационо по кварталима, што значи да, нека од тих питања, могу 
бити разматрана и ван утврђених рокова, уколико се укаже потреба. 

 

 

Служба  Скупштине 
 


