
На основу члана 38 став 1 тачка 22 и члана 44 Закона о локалној самоуправи (''Службени 
лист ЦГ'' бр. 2/18, 34/19 и 38/20), члана 36 став 1 тачка 22 и члана 39 Статута Општине 
Беране (''Службени лист ЦГ– Општински прописи'' бр. 42/18), члана 9 став 1 алинеја 3 
Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу ''Бенерго'' Беране (''Сл. лист 
ЦГ-Општински прописи бр.23/15) и чланa 17 Статута ДОО '' Бенерго''  Беране (''Службени 
лист ЦГ – Општински прописи'' бр. 37/15), на предлог Одбора за избор и именовања, 
Скупштина општине Беране на сједници одржаној 04. децембра 2020. године, донијела је 
 
 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ДОО  
''БЕНЕРГО’’ БЕРАНЕ 

 
 
 

 
I. Ћојбашић Никола, дипломирани економиста, именује се за извршног 

директора Друштва са ограниченом одговорношћу ''Бенерго'' Беране.   
 
 
II. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи рјешење бр. 02-016/20-108 од 

01. 06. 2020. године. 
 
 

III. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а  објавиће се  у Службеном листу 
Црне Горе – Општински прописи. 

 
 
 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
 
 
 
 
Број: 02-016/20-344     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Беране, 07.12.2020. године,     Новица Обрадовић 
 
 
 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Чланом 38 став 1 тачка 22 је прописано и да Скупштина именује и разрјешава 
органе управљања јавних служби, док је у члану 44 неведено да Скупштина у вршењу 
послова из своје надлежности доноси: статут општине, одлуке, рјешења, закључке 
повеље, препоруке и друге акте. Рјешењем се одлучује о појединачним питањима у 
складу са законом и другим прописима. 

Чланом 36 став 1 тачка 22 је прецизирано да Скупштина именује и разрјешава 
органе управљања јавних служби. 

У члану 9 став 1 алинеја 3 Одлуке о оснивању ДОО „Бенерго“ Беране се наводи 
да оснивач именује и разрјешава извршног директора друштва, док се чланом 17  
Статута ДОО „Бенерго“ Беране  прецизира да извршног диуректора друштва именује и 
разрјешава оснивач, након спроведеног поступка преко надлежног радног тијела 
Скупштине. Мандат извршног директора траје четири године уз могућност поновног 
именовања. 

Одбор за избор и именовања на сједници одржаној 05.10.2020. године је покренуо 
поступак, на начин што је донио Одлуку о расписивању Јавног конкурса за именовање 
извршног директора ДОО „Бенерго“ Беране. 

Јавни конкурс је 23.10.2020. године објављен у дневном листу Побједа, на сајту 
Општине Беране и сајту Завода за запошљавање ЦГ. Рок за пријаву је трајао 20 дана од 
дана објављивања у дневном листу. Након истека рока за достављање предлога, Одбор је 
на сједници  одржаној 16.10..2020. године, разматрао приспјеле пријаве и утврдио да се 
на Јавни конкурс јавио један кандидат, Никола Ћојбашић. 

Увидом у документацију, Одбор је утврдио да је иста комплетна, односно да 
садржи све што је тражено јавним конкурсом. Одбор је обавио и усмени разговор са 
кандидатом и констатовао да поменути кандидат испуњава услове за именовање на 
мјесто  извршног директора ДОО „Бенерго “ Беране. 

Одбор је утврдио предлог да се за извршног директора именује Никола 
Ћојбашић, дипл. ецц. и уз извјештај упутио Скупштини на разматрање и одлучивање. 
 
 
 
 


