На основу члана 47 став 1 и члана 50 Закона о спорту („Сл.лист Црне Горе бр.44/18), члана 59
Закона о локалној самоуправи („Службени лист Црне Горе бр. 2/18 и 34/19) и члана 84 став 1 тачка
1,члана 85 и 86 Статута општине Беране („Службени лист Црне Горе -Општински прописи“, бр.
42/18),
Предсједник општине Беране доноси
ОДЛУКУ
o оснивању Рукометног клуба “Беране 1949“
Опште одредбе
Члан 1.
Овом одлуком оснива се спортски клуб - Рукометни клуб „ Беране 1949“.
Оснивач Рукометног клуба“ Беране 1949“ је Општина Беране(у даљем тексту: Оснивач).
Оснивача заступа и представља предсједник Општине.
Општина Беране може бити оснивач само једног рукометног клуба.
Сједиште Оснивача је у Беранама, улица IV Црногорске бригаде бр.1,а порески идентификациони
број PIB оснивача 02023997.
Назив, врста и сједиште клуба

Члан 2.
Пуни назив спортског клуба из члана 1 .ове Одлуке је Рукометни клуб “Беране 1949“(у даљем
тексту:клуб).
Скраћени назив клуба је РК “Беране 1949“.
Сједиште клуба је у Беранама, улица “Ђачка бб“.
Основни циљеви клуба
Члан 3.
Циљеви и задаци ради којих се оснива РК “Беране 1949“ су:
обаваљање спортске рукометне дјелатности која обухвата обучавање, тренирање, рукометна
такмичења,рукометне манифестације као и промовисање рукомета код дјеце и омладине
унапређивање и развој њихових психофизичких способности, спортских знања, умијећа и
постизање резултата на свим нивоима.
Дјелатност клуба
Члан 4.
Дјелатност РК “Беране 1949” је дјелатност од јавног интереса и обухвата:
- бављење рукометним активностима;
- организовање и спровођење спортских припрема, односно тренинга;
- учешће у рукометним спортским такмичењима;
-организовање и спровођење спортске приредбе;

- сарадња и координација са другим клубовима ради уступања играча и стручног усавршавања
својих чланова;
- подстицање развоја рукомета и унапређивање рукометног спорта;
- омасовљавање рукометног спорта и укупан развој физичке културе;
- сарадња са школама, спортским и другим организацијама;
- обезбјеђивање адекватне здравствене контроле и заштите активних чланова;
- пропагирање и популаризација рукометног спорта;
- развој међуопштинске и међународне сарадње, промоција клуба и рукометног спорта у цјелини;
- социјализација дјеце и омладине;
- и друге дјелатности у складу са законом и спортским правилима .
Међусобна права и обавезе оснивача клуба
Члан 5.

Обавезе и надлежности Оснивача клуба су:
-да бирају и буду бирани у органе клуба;
-да предлаже ,именује и разрешава чланове Скупштине клуба;
-да покреће иницијативе за разматрање питања од значаја за клуб и да предлаже рјешавање
истих;
-да штити интересе клуба;
-да клубу обезбиједи финансијска средства сходно буџетским могућностима ;
-да даје сагласност на Статут клуба;
-да даје сагласност на Програм рада и финансијски план клуба;
-да разматра и усваја Извјештај о раду и Извјештај о финансијском пословању клуба и
-да обавља и друге послове утврђен Законом и Статутом.
Члан 6.
Обавеза клуба је да финансијска средства користи за обављање спортске дјелатности на
спортским принципима добровољности,партнерства,склоности,способности,стручном раду и
научним сазнањима.
Извјештај о раду и Извјештај о финансијском пословању клуб је дужан доставити Оснивачу за
претходну годину , једном годишње.
Члан 7.
Средства за финансирање РК „Беране 1949“ обезбеђују се из буџета Општине Беране у износу 5%
од средстава планираних за суфинансирање спортских организацији и осталих извора
финансирања у складу са Законом.
Органи Клуба
Члан 8
.Обавезни органи управљања клуба су: Скупштина клуба,Предсједник клуба и Управни одбор
клуба.
Оснивач клуба у Скупштину клуба делегира 5(пет) чланова Скупштине клуба и то:

1. Владимир Шћеповић, Душана Вујошевића б.б, Беране
2. Томица Бубања, ул. 29 новембар бр. 36 а, Беране
3. Драган Вукић, Ново насеље, Беране
4. Милојица Добрашиновић, Берансело б.б., Беране
5. Небојша Шекуларац, Хареме б.б., Беране
Клуб може имати директора и друге органе,у складу са Статутом клуба који ће се именовати на
првој сједници Скупштине клуба.
Члан 9.
Предсједник Скупштине клуба је ( први делегирани са податком о пребивалишту)
Предсједник клуба је Драгић Вукић,Беране .
Управни одбор клуба чине:
1.Драгић Вукић,Ново насеље,Беране
2.Предраг Дошљак,Талум,б.б.,Беране
3.Никола Бабовић,Петњик,б.б.,Беране, активни играч
4.Веско Маринковић,Парк II,Беране и
5.Бобан Лутовац,Дапсиће б.б.,Беранр
Лице овлашћено за заступање оснивача у току поступка регистрације је секретар Секретаријата за
спорт,културу,омладину и сарадњу са НВО,Горан Фолић,1909975270043,бр. л. К.472291337 издате
од ПЈ Беране.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном листу Црне ГореОпштински прописи.

Бр: 01-031-2814
Беране, 12.09.2019.године

ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ
Драгослав Шћекић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
1. Правни основ
Правни основ за доношење ове одлуке је садржан у члану 47 и 50 Закона о спорту, члану 59,
Закона о локалној самоуправи и члану 84, 85 и 86 Статута општине Беране.
Чланом 47 Закона о спорту прописано је да спортске организације може да оснује физичко и
правно лице, а чланом 50 прописано је шта акт о оснивању спортске организације садржи.

Чланом 59 Закона о локалној самоуправи прописано је да предсједник општине привремено
доноси акте из надлежности скупштине ако скупштина није у могућности да се састане или је 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.
Чалном 84 Статута Општине Беране прописано је да у вршењу функције предсједник општине
представља и заступа Општину, чланом 85 да у вршењу послова утврђених законом предсједник
доноси одлуке, упуства, правилнике, наредбе, рјешења и закључке, а чланом 86 да предсједник
општине привремено доноси акте из надлежности Скупштине како је то прописано законом.
2. Разлози за доношење одлуке

Рукомет је спорт који је поставио основне темеље и системе свог интезивног развоја.Као један од
најтрофејнијих спортова у нашем граду са дугом традицијом,Општина Беране ће радити на
развоју и унапређењу рукомета.На овај начин би подстакли омладину да се баве овим спортом
кроз школе рукомета свих узраста. Истичемо да је рукомет наш најперспективнији спорт и да
Општина Беране жели његов континуиран развој. У породици колективних спортова у нашом
граду, тешко да се може наћи спорт који је у женској и мушкој конкуренцији у репрезентативним и
клупским такмичењима, сениорским, јуниорским и кадетским конкуренцијама имао боље
резултате од рукометног спорта.
Разлози за доношење ове Одлуке су у томе што би недоношењм исте,односно нерегистровањем
ове спортске организације,онемогућили спортисте да започну предстојећу спортску сезону и
итовремено спријечили припреме и уписе дјеце и омладине која желе да се баве спортом,чиме се
наносе директне последице по остваривање јавног интереса,који обезбјеђују Држава и општина,а
што је утврђено Законом о спорту.

