
 
На основу члана 29 став 2 тачка 6 Закона о комуналним дјелатностима ("Службени лист Црне 
Горе", бр. 55/16, 74/16, 02/18, 66/19), члана 38 став 1 тачка 2 Закона о локалној самоуправи 
("Службени лист Црне Горе", бр. 02/18, 34/19 и 38/20) и члана 36 став 1 тачка 2 Статута 
Општине Беране ("Службени лист Црне Горе-општински прописи", бр. 42/18), Скупштина 
Општине Беране на сједници одржаној дана, 30. и 31. маја 2020. године, донијела је 
 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Уговор о повјеравању обављања комуналних дјелатности и 

коришћења комуналне инфраструктуре и других средстaва у својини општине Беране 
 
 
 

Члан 1 
Даје се сагласност на Уговор о повјеравању обављања комуналних дјелатности и коришћења 
комуналне инфраструктуре и других средстaва у својини Општине Беране бр. 01-018-596 од 
10.03.2020. године, закљученог са ДОО „Паркинг сервис“ Беране. 
 
 

Члан 2 
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Црне Горе-
општински прописи“. 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
 
 
Број:02-016/20-123       Предсједник Скупштине 
Беране, 01. 06. 2020. год.             Новица Обрадовић 

 
                                                                                                                       
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Образложење 
 
 
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 29 став 2 тачка 6 Закона 
о комуналним дјелатностима који прописује да се јавни интерес остварује 
обезбјеђењем вршења комуналних дјелатности на начин и под условима 
утврђеним одлукама јединице локалне самоуправе, односно уговором о 
повјеравању послова преко привредних друштава која оснива јединица локалне 
самоуправе у складу са Законом, у члану 38 став 1 тачка 2 Закона о локалној 
самоуправи који прописује да Скупштина општине доноси прописе и друге опште 
акте, члану 36 став 1 тачка 2 Статута Општине који прописује да Скупштина 
доноси прописе и друге опште акте. 
 
Како је Општина Беране оснивач ДОО „Паркинг сервис“ Беране, то је потребно да 
се донесе Одлука о давању сагласности на Уговор бр. 01-018-596 од 10.03.2020. 
године из разлога остваривања јавног интереса. Из тих разлога је прописано да 
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 
Црне Горе-општински прописи“. 
 
Полазећи од горе наведеног предлаже се Скупштини општине Беране да донесе 
ову Одлуку као у тексту предлога. 


