
На основу члана 47 Закона о спорту („Службени лист Црне Горе бр. 44/18“) 
члана 38 и 59 Закона о локалној самоуправи („Службени лист Црне Горе бр. 
2/18 и 34/19) и члана 36 Статута Општине Беране (''Службени лист Црне Горе 
–Општински прописи бр. 42/18), Скупштина општине Беране, на сједници 
одржаној 27. новембра 2019. године, донијела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ РУКОМЕТНОГ КЛУБА 
„БЕРАНЕ 1949“ 

 
 
 

Члан 1. 
Потврђује се Одлука предсједника Општине Беране о оснивању Рукометног 
клуба“ Беране 1949“ број: 01-031-2814 од 12. 09. 2019.године. 
  

Члан 2. 
Саставни дио ове Одлуке чини Одлука Предсједника Општине из члана 1 ове 
Одлуке.  

 

Члан. 3 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 
листу Црне Горе –Општински прописи . 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
 

Број: 02-030-562                                                 Предсједник  Скупштине 
Беране, 28. 11. 2019. године                                     Новица Обрадовић 

 



 
Образложење 

 
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 47 Закона о спорту, 
члану 38 и 59 Закона о локалној самоуправи и члану 36 Статута Општине 
Беране. 
Чланом 47 Закона о спорту прописано је да спортске организације може да 
оснује физичко и правно лице, чланом 38 Закона о локалној самоуправи 
прописано је да Предсједник општине привремено доноси акте из надлежности 
Скупштине ако Скупштина није у могућности да се састане или из других 
разлога онемогућен њен рад, а њиховим недоношењем би се онемогућило 
остваривање права и обавеза грађана и угрозила имовина веће вриједности. 
Предсједник је дужан да акт поднесе на потврду Скупштини на првој наредној 
Сједници. 
Чланом  36 Статута Општине Беране прописано је да Скупштина доноси 
прописе и друге опште акте. 
У циљу обезбјеђивања услова за упис у регистар спортских организација код 
ресорног Министарства, чиме се дала могућност спортистима да започну 
спортску сезону, Предсједник општине је користећи своја законска овлашћења 
донио Одлуку о оснивању Рукометног клуба „ Беране  1949“ број: 01-031-2814 
од 12.09.2019.године, коју достављамо Скупштини на потврђивање, као у 
предлогу. 

 
 
 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ, КУЛТУРУ, ОМЛАДИНУ И 
САРАДЊУ СА НВО 

 


