
На основу члана 45. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени лист 
РЦГ“, бр. 42/03, 75/05 и 13/06 и „Службени лист ЦГ“, бр.88/09, 03/10, 73/10, 38/12 и 
10/14) члана 37. Статута Општине Беране („Службени лист РЦГ“-Општински прописи 
бр.21/04 и 34/06 и „Службени лист ЦГ“-Општински прописи и 6/11), Скупштина 
Општине Беране, на сједници одржаној  25. 06. 2015. године, донијела је 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

О давању сагласности за закључивање Уговора о репрограму дуга по основу 
закупа пословног простора  

 
 

Члан 1. 
 
Даје се сагласност за закључивање Уговора о репрограму дуга насталог по основу 
Уговора о закупу пословног простора са ОО Црвени крст Беране бр.01-3622 од 
31.08.2005. године,  Уговора о закупу бр.01-031-778 од 21.03.2013. године и  Уговора о 
закупу бр.01-031-408 од 20.09.2013. године за период од 11.08.2005. године до 
21.09.2014. године у износу од 97.200,00 €. 
 

Члан 2. 
 
Општина Беране ће закључити посебни Уговор о репрограму дуга из члана 1. ове 
Одлуке  који ће измирити у 96 једнаких мјесечних рата са почетком отплате од  
01. јануара 2016. године. 
 

Члан 3. 
 
Овлашћује се предсједник Општине Беране да закључи уговор о репрограму из члана 1. 
ове Одлуке. 
 

Члан 4. 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Црне Горе-
Општински прописи“. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
 
Број: 02-030-377 
Беране, 26. 06. 2015. године       ПРЕДСЈЕДНИИК  СКУПШТИНЕ 
              Горан Киковић  
 
 

 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 
Правни основ 
 
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 45 став 1 тачка 2 Закона о 
локалној самоуправи и члана 37 Статута општине Беране, којим је прописано да 
Скупштина у вршењу послова из свог дјелокруга доноси одлуке и друге акте. 
 
Разлози за доношење Одлуке 
 
Скупштина општине Беране на сједници одржаној 13. и 17. Јула 2005. године, донијела 
је Одлуку о учешћу Општине у отварању Високе медицинске школе у Беранама којом 
је прихватила Одлуку Сената Универзитета Црне Горе о реализацији  пројекта 
отварања Високе медицинске школе. 
 
У циљу реализације тог пројекта Општина се обавезала да обезбиједи пословни простор 
за рад Високе медицинске школе. 
 
Општина није располагала са адекватним пословним простором  у власништву, већ је 
закључила уговор о закупу пословног простора са ОО Црвени крст како би 
обезбиједила услове за рад ове Установе.  
 
Обавезе по основу овог уговора нијесу измириване од оснивања Високе медицинске 
школе. Како би избјегли наплату потраживања судским путем и самим тим увећали дуг 
за трошкове судског поступка Општина Беране и ОО Црвени крст су сагласни да 
закључе Уговор о репрограму дуга.  
 
Из свега наведеног предлажемо одборницима Скупштине Општине да донесу Одлуку о 
давању сагласности за закључивање наведеног Уговора. 
 


