
 
На основу члана 38  Закона о локалној самоуправи (''Службени лист ЦГ'' бр. 2/18 и 
34/19),  члана 39 Статута општине Беране (''Службени лист ЦГ – Општински прописи''  
бр. 42/18) и члана 157  Пословника Скупштине општине Беране (''Службени лист ЦГ – 
Општински пропис'' бр. 22/19), Скупштина општине  Беране  на  сједници  одржаној  
дана 23. децембра 2019. године, донијела је 
 
 

ПРОГРАМ  РАДА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
I  ОПШТИ ДИО 

 
 Програмом рада утврђују се послови и задаци Скупштине општине Беране, 
њихов основни садржај, носиоци појединих послова и задатака, као и рокови за 
разматрање појединих питања из надлежности Скупштине општине, утврђених 
Уставом, Законом и Статутом Општине. 
 У припреми израде Програма рада Скупштине, Служба Скупштине је сагласно 
члану 158 Пословника затражила предлоге и мишљења о питањима која треба 
уврстити у Програм рада од: предсједника Општине, органа локалне управе, 
одборника, одборничких клубова, јавних служби, мјесних заједница и невладиних 
организација.  
 Програм рада Скупштине општине Беране за 2020. годину, разврстан је по 
областима и кварталима како слиједи: 
 
 

II  ПОСЕБНИ ДИО 

ПРВИ  КВАРТАЛ 
 

Нормативни дио 
 

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

2. Предлог Одлуке о пијацама 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за комунално-.стамбене послове, саобраћај и 
заштиту животне средине 

3. Предло Одлуке о именовању Жирија за додјелу награде ''21. јул'' за 2020. 
годину; 
Предлагач: Одбор за избор и именовања 
Обрађивач: Служба Скупштине 
 
 

4. Предлог Одлуке о давању сагласности на измјене Статута ЈУ ''Центар за 
културу'' Беране; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: ЈУ ''Центар за културу'' 
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- Планови и програми – 
 

1. Локални акциони план за социјалну инклузију – развој услуга социјалне и 
дјечије заштите у Беранама за период 2020-2024; 
Обрађивач: Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности 

2. Програм  уређења простора општине Беране за 2020. годину; 
Обрађивач: Секретаријат за планирање и уређење простора 

3. Програм привремених објеката општине Беране; 
Обрађивач: Секретаријат за планирање и уређење простора 

4. Програм рада и финансијски план за 2020. годину ЈУ ‘’Центар за 
културу’’ Беране; 

     Обрађивач: ЈУ ‘’Центар за културу’’ Беране 
5. Програм рада и финансијски план за 2020. годину ЈУ ‘’Полимски  

         музеј’’ Беране; 
     Обрађивач: ЈУ ‘’Полимски музеј’’ Беране 

6. План рада са финансијским планом за 2020. годину, ЈУ ''Дневни центар за 
дјецу и омладину са метњама и тешкоћама у развоју'' Беране; 
Обрађивач: ЈУ Дневни центар за дјецу и омладину са метњама и тешкоћама у 
развоју'' Беране; 

7. Програм  рада и финансијски план пословања за 2020. годину, ДОО 
''Водовод и канализација'' 
Обрађивач: ДОО ''Водовод и канализација'' 

8. Програм  рада са финансијским планом за 2020. годину, ДОО”Спортски 
центар” Беране; 
Обрађивач: ДОО “Спортски центар” Беране 

9. Програм рада са финансијским планом за 2020. годину ДОО ''Паркинг 
сервис'' Беране; 
Обрађивач:  ДОО ''Паркинг сервис'' 

 

Тематски дио 
 

1. Извјештај о раду предсједника Општине и органа локалне управе и 
служби за 2019. годину; 
Обрађивач: Служба предсједника Општине 

2. Извјештај о раду и финансијском пословању за 2019. годину,  ЈУ  
     ''Полимски музеј’’ Беране; 
     Обрађивач: ЈУ ‘’Полимски музеј’’ Беране 

3. Извјештај о раду и финансијском пословању за 2019. годину,  ЈУ ‘’Центар  
          за културу’’ Беране; 
     Обрађивач: ЈУ ‘’Центар за културу’’ Беране 

4. Извјештај о раду са финансијским извјештајем за 2019. годину ЈУ 
''Дневни центар за дјецу и омладину са метњама и тешкоћама у развоју'' 
Беране; 
Обрађивач: ЈУ ''Дневни центар за дјецу и омладину са метњама и тешкоћама 
у развоју'' Беране 

5. Извјештај о раду и финансијско пословање за 2019. годину ДОО ''Водовод 
и канализација'' 
Обрађивач: ДОО ''Водовод и канализација'' 
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6. Извјештај о раду са финансијским извјештајем за 2019. годину ДОО 
„Спортски центар“ Беране; 
Обрађивач: ДОО „Спортски центар“ Беране 

7. Извјештај о раду и финансијском пословању за 2019. годину, ДОО 
''Паркинг сервис''; 
Обрађивач: ДОО ''Паркинг сервис'' 

8. Извјештај о раду и финансијком пословању за 2019. годину ДОО 
''Бенерго'' Беране; 
Обрађивач: ДОО ''Бенерго'' 

9. Извјештај о раду Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе за 2019. 
годину; 
Обрађивач: Савјет за развој и заштиту локалне самоуправе 

10. Извјештај о стању у области запошљавања на подручју општине Беране 
Обрађивач: Завод за запошљавање Црне Горе - Биро рада Беране 

11. Информација о стању и проблемима у области примарне здравствене 
заштите на подручју општине Беране за 2019. годину; 
Обрађивачи: ЈУ „Дом здравља“ у ЈУ „Општа болница“ 

12. Информација о стању и проблемима у области секундарне здравствене   
 заштите на подручју општине Беране за 2019. годину; 
 Обрађивачи: ЈУ „Дом здравља“ у ЈУ „Општа болница“ 

13. Извјештаја о остваривању социјалне заштите на подручју општине 
Беране; 
Обрађивач: ЈУ Центар за социјални рад Беране 

14. Информација о раду са финансијским извјештајем свих приватних мини 
хидроелектрана на територији општине Беране, са подацима о профиту 
који имају власници поменутих фирми и општина Беране од оснивања 
(2007. године) до краја 2019. године, са посебним освртом на последице по 
еко систем. 
Обрађивач: Секретаријат за финансије и економски развој 

 
 
ДРУГИ КВАРТАЛ 
 

1. Предлог Одлуке о социјалним давањима; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности 

2. Предлог Одлуке о комуналном реду; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и 
заштиту животне средине 

3. Предлог Одлуке о давању на управљање и коришћење непокретности коју 
користе предузећа и јавне установе чији оснивач општина Беране; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач:Дирекција за имовину и заштиту имовинских права 

4. Предлог Одлуке о измјени Одлуке о преносу права коришћења пословне 
просторије бр. 02-030-239 од 14. 10. 2008. године; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач:Дирекција за имовину и заштиту имовинских права 
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5. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о откупу земљишта ради 

докомплетирања урбанистичких парцела бр. 16 и бр. 24 у зони ДУП-а 
Јасиковац (''Сл. лист ЦГ-Општински прописи бр. 12/15) 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач:Дирекција за имовину и заштиту имовинских права 

6. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о откупу земљишта ради 
докомплетирања урбанистичких парцела бр.60 у зони ДУП-а Јасиковац 
(''Сл. лист ЦГ-Општински прописи бр. 20/16); 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач:Дирекција за имовину и заштиту имовинских права 

7. Предлог Завршног рачуна буџета Општине Беране за 2019. годину; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за финансије и економски развој 

8. Предлог Одлуке о усвајању Елабората о оправданости оснивања 
самосталне установе НБ др ''Радован Лалић''; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: ЈУ ''Центар за културу'' 

 
 
 

- Планови и програми- 
 

1. Локални акциони план за борбу против вршњачког насиља општине 
Беране за период 2020-2022; 
Обрађивач: Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности 

2. Програм рада и финансијски план за 2020. годину ДОО ''Комунално'';  
Обрађивач: ДОО ''Комунално'' 

3. Програм рада са финансијским планом за 2020. годину Туристичке 
организације Беране; 
Обрађивач: Туристичка организација  

4. Програм рада ДОО ''Агенција за изградњу и развој Беране'' Беране; 
Обрађивач: ДОО ''Агенција за изградњу и развој Беране'' 

5. Програм рада са финансијским планом за 2020. годину, ДОО 
''Бенерго''Беране; 
Обрађивач: ДОО ''Бенерго''  

 
 
Тематски дио  
 

1. Извјештај о раду са финансијским пословањем друштва за 2019. годину, 
ДОО ''Комунално'' Беране; 

    Обрађивач: ДОО ''Комунално'' 
2. Извјештај о раду за 2019. годину Туристичке организације Беране; 

Обрађивач: Туристичка организација Беране 
3. Извјештај о раду са финансијским пословањем за 2019. годину 

ДОО''Агенција за изградњу и развој Беране'' Беране; 
Обрађивач: ДОО ''Агенција за изградњу и развој Беране'' 
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ТРЕЋИ КВАРТАЛ 
 
Нормативни дио 
 

1. Предлог Одлуке о одређивању некатегорисаних путева у општој употреби 
на територији општине Беране; (формирање регистра некатегорисаних 
путева) 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за инспекцијске послове 

2. Предлог Одлуке о одређивању локалних путева; (формирање регистра 
локалних путева) 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за инспекцијске послове 

3. Предлог Одлуке о о давању сагласности на измјене Статута ЈУ ''Полимски 
музеј'' Беране; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: ЈУ ''Полимски музеј'' 
 

 

- Планови и програми- 
 

1. Локални акциони план за интеграцију и заштиту од дискриминације лица 
са инвалидитетом за општину Беране за период 2020-2022; 
Обрађивач: Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности 

 
 

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 измјенама и допунама Одлуке о буџету општине Беране 
за 2020. годину; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за финансије и економски развој 

2. Предлог Одлуке о буџету општине Беране за 2021. годину; 
Предлагач: предсједник Општине 
Обрађивач: Секретаријат за финансије и економски развој 
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-Планови и програми- 
 

1. Програм јавних радова у општини Беране за 2021. годину; 
Обрађивач: менаџер Општине 

2. Програм рада Скупштине за 2021. годину; 
Обрађивач: Служба Скупштине 

 

 
Тематски дио 
 

1. Информација о раду Општинске организације Црвеног крста Беране за 
2019. годину; 
Обрађивач: Општинска организација Црвени крст Беране и Секретаријат за 
општу управу и друштвене дјелатности 

2. Извјештај о раду Етичке комисије за изабране представнике и 
функционере за 2020. годину; 
Обрађивач: Етичка комисија за изабране представнике и функционере 

3. Извјештај о раду Етичке комисије за локалне службенике и намјештенике 
за 2020. годину; 
Обрађивач: Етичка комисија за локалне службенике и намјештенике 

4. Извјештај о реализацији пројеката и програма невладиних организација 
финансираних средствима буџета општине Беране у 2019. години; 
Обрађивач: Комисија за расподјелу средстава НВО 

 
 
 

III  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

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 ''Службени лист Црне Горе–Општински прописи''. 
 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
 
 
 
 

Број: 02-030-638                   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Беране, 24. 12. 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. 157 
Пословника Скупштине општине Беране. 

 Одредбама наведених чланова Закона о локалној самоуправи и Статута 
општине Беране прописано је да Скупштина, у вршењу послова из 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 158 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 дјелатности од 
непосредног интереса за грађане на територији наше Општине. 

Поред питања која су уврштена у Програм рада, Скупштина ће у 2020. 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 


