
У складу са чланом 44 Закона о локалној самоуправи („Службени лист ЦГ- Општински прописи'' 
бр. 2/18 и 34/19) и чланом 39 Статута општине Беране („Службени лист ЦГ-Општински прописи'', 
бр. 42/18) и члана 21 Одлуке о образовању радних тијела Скупштине („Службени лист ЦГ- 
Општински прописи'' бр. 28/19), Скупштина општине Беране је на сједници одржаној 23. 
децембра 2019. године, на предлог Одбора за избор и именовања, донијела 
 
 
 

О Д Л У К У 
 

О образовању Комисије за спровођење и праћење реализације Одлуке о  подизању спомен 
обиљежја постављањем спомен објекта - споменика маршалу Георгију Константиновичу 
Жукову и Одлуке  о подизању спомен обиљежја постављањем спомен објекта - споменика 

капетану Александру Лексу Саичићу 
 
 

Члан 1. 
Образује се Комисија за спровођење и праћење  реализације Одлуке о  подизању спомен обиљежја 
постављањем спомен објекта - споменика маршалу Георгију Константиновичу Жукову (Сл. лист 
ЦГ- Општински прописи бр. 1/18 и 4/19)  и Одлуке  о подизању спомен обиљежја постављањем 
спомен објекта - споменика капетану Александру Лексу Саичићу (Сл. лист ЦГ- Општински 
прописи бр. 1/18) у саставу: 

 
1. Борис  Боричић, предсједник 
2. Милован  Живковић, члан 
3. Горан  Киковић, члан 
4. Јелена  Божовић, члан 
5. Александра   Барјактаровић, члан 
6. Милорад  Магделинић, члан 
7. Петар  Лабудовић, члан 

 
Члан 2. 

Задатак Комисије је да прати и учествује у  реализацији наведених одлука, прикупља  донације и 
врши друге послове у вези са  подизањем споменика у сарадњи са надлежним органима Општине. 
 

Тачка 3. 
Комисија је дужна да почне са радом  након ступања на снагу ове одлуке и да у року од 6 мјесеци 
(до 1. јула 2020. године), изврши задатак из члана 2 ове одлуке. 
 

Тачка 4. 
Комисија је у обавези да поднесе Скупштини извјештај у вези са реализацијом ове одлуке. 
 

Тачка 5. 
Стручне,  административно-техничке и друге послове за потребе Комисије обавља Служба 
Скупштине. 
 

Тачка 6. 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу ЦГ-Општински 
прописи“. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
 

Број: 02-030-634                                                                                          Предсједник Скупштине, 
Беране, 24. 12. 2019. године                                                                             Новица Обрадовић   
 
 



 
 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 

Чланом 44 Закона о локалној самоуправи и чланом 39 Статута општине је прописано да 
Скупштина у вршењу послова из оквира своје надлежности доноси статут општине, одлуке, 
рјешења, закључке, повеље, препоруке и друге акте. Чланом 21 Одлуке о образовању радних 
тијела Скупштине, комисије као повремена радна тијела образују се за извршење одређених 
послова за потребе Скупштине и њихов мандат престаје извршењем посла, односно задатка за који 
су образоване. Одлуком о образовању Комисије утврђује се састав, задаци и рок за извршење 
задатка за који је образована.  
 
Група одборника је Скупштини општине Беране, поднијела Иницијативу бр. 02-030-623 од 
19.12.2019. године, да именује Комисију за  спровођење и праћење реализације Одлуке о  
подизању спомен обиљежја постављањем спомен објекта - споменика маршалу Георгију 
Константиновичу Жукову и Одлуке  о подизању спомен обиљежја постављањем спомен објекта - 
споменика капетану Александру Лексу Саичићу. 
  
Задатак Комисије је да прати и учествује у  реализацији одлука, на начин што ће прикупљати  
донације за подизање споменика и обављати друге послове везане за изградњу споменика. 
Рок за извршење задатка Комисије 6 мјесеци (до 1. јула 2020. године). 
 
Одбор за избор и именовања је на сједници одржаној 23.12.2019. године, утврдио задатак, број 
чланова Комисије и рок извршења задатака и утврдио предлог за предсједника и чланове Комисије 
и кроз извјештај предложио Скупштини да донесе Одлуку о образовању комисије. 
 
 
 


