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На основу члана 45. а у вези са чланом 58. Закона о локалној самоуправи („Сл.лист РЦГ“ 42/03, 28/04, 
75/05, 13/06 и „Сл.лист ЦГ“, бр.88/09, 03/10, 38/12 и 10/14) и члана 34 став 1  тачка 2 Статута Општине 
Беране („Сл.лист РЦГ“-Општински прописи  бр. 21/04 и 34/06 и ''Сл. Лист ЦГ'' – Општински прописи 
6/11), Скупштина Општине Беране на сједници одржаној дана 25. 06. 2015. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о потврђивању Уговора о репрограму пореског дуга Општине Беране 
 

Члан 1. 

 Потврђује се Уговор о репрограму пореског дуга Општине Беране број 01-031-1436 од 
18.05.2015.године закључен између Министарства финансија Црне  Горе и Општине  Беране, сходно 
потписаном Протоколу бр.01-031-282 од 04.02.2015.године на износ од 9.468.381,01 еур. 

 У порески дуг Општине Беране укључен је и порески дуг јавних предузећа и јавних установа 
чији је оснивач  Општина („Агенција за инвестиције и развој“ доо, ЈП“Комунално“,  ЈП „Радио Беране“,  
„Локални јавни емитер Радио Беране“ доо, “Туристичка организација Берана“ и ЈУ „Дневни центар за 
дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју“). 

Члан 2. 

 Задужује се секретар Секретаријата за финансије и економски развој Општине Беране да са 
јавним предузећима и установама из члана 1 ове Одлуке потпише појединачне уговоре о регулисању 
међусобних обавеза по основу преузимања пореског дуга, којима ће се исти обавезати да редовно 
измирују пореске обавезе из члана 1. ове Одлуке и да о томе обавијести Скупштину. 

Члан 3. 

 Уговор о репрограму, Протокол и План о репрограму дуга чине саставни дио ове Одлуке. 
Члан 4. 

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

 

Број: 02-030-376 

Беране, 26. 06. 2015. године, 

Скупштина Општине Беране 
 

          ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
         Горан Киковић  
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

ПРАВНИ ОСНОВ: Правни основ за доношење Одлуке о потврдјивању Уговора  о репрограму пореског 
дуга Општине Беране садржан је у одредбама Закона о локалној самоуправи („Службени лист РЦГ“, 
бр.42/03, 28/04, 75/05 и 13/06 и „Службени лист ЦГ“, бр.88/09, 3/10, 38/12 и 10/14) и Статута Општине 
Беране („Службени лист РЦГ“-општински прописи бр.21/04 „Службени лист ЦГ“-општински прописи 
бр.34/06 и 6/11), 

Чланом 45. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи је прописано да скупштина доноси прописе и 
друге опште акте. 
Чланом 37 ,став 2  Статута Општине Беране су прописана акта која Скупштина доноси у вршењу 
послова из свог дјелокруга.   
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ: 

Влада и Министарство финансија су, у претходном периоду, иницирали низ мјера правцу санирања 
јавних финансија локалних самоуправа. Једна од њих је била 2010. година када су општине које имају 
финансијске проблеме упућене да приступе изради санационих планова. Истима је дата могућност да са 
Министарством финансија закључе уговоре о финансијском рестрултурирању, којима је предвиђено 
репрограмирање пореског и непореског дуга на период од 5 година. У том правцу Влада Црне Горе је 
донијела закључак број 03-1772 од 11.03.2010. године, којим је задужила Министарсво финансија да 
помогне финансијско реструктурирање. Укупно 12 општина потписала је наведене уговоре, међу којима 
је општина Беране. 
Општина Беране је са Министарством финансија закључила Уговор о финансијском реструктурирању 
број 04-18871/1 од 16.12.2011.године. Предмет Уговора је био подршка финансијском реструктурирању 
Општине Беране које је обухватало: 

1. давање сагласности за кредитно задужење од 3.500.000 еур; 
2. репрограм пореског дуга у укупном износу од 4.213.733,45 еур 
3. кофинансирање технолошких вишкова Општине Беране, јавних установа и јавних предузећа чији 

је оснивач општина од стране Министарства финансија у износу од 1.926,00 еур по запосленом. 
 

1. Кредитним задужењем од 3.500.000 еур Општина Беране се обавезала да измири следеће обавезе: 
� 6 заосталих бруто зарада за запослене у износу од 1.682.389,50 еур 
� Регрес за 2010.годину у износу од 55.000,00 еур 
� Отпремнине за технолошке вишкове у износу од 1.016.826,24 еур; 
� Порезе и доприносе који нијесу обухваћени репрограмом износ од 268.034,26 

еур; 
� Доспјели дуг по основу обвезница 177.750,00 еур; 
� Обавезе према добављачу Интеграл инжењеринг у износу од 300.000,00 еур; 

Све ово је прецизирано Протоколом о износу кредитног задужења и условима и начину коришћења 
кредитних средстава број 06-4862 од 29.12.2011.године, потписаним од стране Општине Беране и 
Министарства финансија. 
 

2. Репрограмом пореског дуга у износу од 4.213.733,45 еур је обухваћен дуг Општине Беране по основу 
пореза и доприноса на дан 31.05.2011.године (у износу од 2.844.954,42 еур) и дуг јавних предузећа и 
установа на дан 31.12.2010.године (у износу од 1.368.779,03 еур).Укупан дуг је према потписаном 
Протоколу требао бити измирен у мјесечним ануитетима у периоду од јуна 2012-мај 2017.године,дакле 
у року од 5 година. 
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3. Кофинансирањем технолошких вишкова се Министарство финансија се обавезало да ће запосленима 
који су проглашени као технолошки вишак уплатити износ од 1.926,00 еур по запосленом. 

Општина Беране није испоштовала одредбе Уговора о финансијском реструктурирању у дијелу плаћања 
ануитета по основу репрограма пореских обавеза.  
Министарство финансија је, свјесно чиненице да  укупни резултати нијесу задовољавајући и да треба 
предузети даље активности, иницирало састанак са представницима локалних самоуправа. Састанку 
одржаном крајем новембра 2014.године су, поред министра финансија и његових сарадника, 
присуствовали градоначелник Главног града и предсједници општина, као и предсједник Заједнице 
општина и директор Пореске управе Црне Горе. На састанку су сагледани сви аспекти пословања 
локалних самоуправа, након чега је констатовано да је најизраженији проблем у већини општина 
значајна акумулација неизмирених обавеза према Држави, банкама и добављачима. Такође, је 
констатовано да су, у значајном броју општина, присутни проблеми вишка запослених и нереалног 
система зарада што изазива бројне проблеме у њиховом функционисању и извршавању обавеза 
утврђених законом. 

С обзиром да је овакво стање неодрживо и да урушава укупан фискални систем, закључено је да је 
неопходно дефинисати и предузети мјере у правцу хитног санирања евидентираних проблема. 
Сагласно Закључцима Владе, Министарство финансија је формирало радни тим, сачињен од 
представника тог министарства, Заједнице општина и локалних самоуправа, са задатком да, за сваку 
општину која има дуг по основу јавних прихода, евидентира стање дуга, а у циљу њиховог 
репрограмирања. 
Као резултат ових активности општине су са Пореском управом сачиниле и закључиле протоколе о 
стању пореског дуга на дан 31.12.2014. године и исте доставиле Министарству финансија, а који ће бити 
предмет репрограма. Порески дуг се односи на дуг Општине и јавних предузећа и установа чији је 
оснивач Општина, као и других субјеката чији је Општина оснивач или већински власник. 

Као што је у овој одлуци наведено,Општина Беране  ће закључити посебне уговоре о регулисању 
међусобних права и обавеза по основу репрограма пореза и доприноса са јавним установама и 
предузећима чији је оснивач општина . По том основу се очекује да се у буџету Општине у периоду 
репрограма  поврати укупан износ од 2.487.624,42 еур.  

По Протоколу који је општина Беране потписала са Пореском управом дуговања по основу пореза и 
доприноса, закључно са 31.12.2014. године износе укупно 9.468.381,01 еур, чија структура је дата у 
члану 2. ове одлуке. 
Влада Црне Горе је Општини Беране одобрила репрограм дуга на период од 20 година, са почетком 
отплате од првог јула 2015. године, по следећој динамици, израженој у процентима враћања укупног 
пореског дуга по годинама. 
 

 
Период 

% укупног 
пореског 

дуга 
2015/2016 1% 

2016/2017 1% 

2017/2018 2% 
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Због сложене финансијске ситуације у нашем буџету, а како није прихваћен предлог управног одбора 
Заједнице општина да се отпише дуг или дио дуга, цијенимо оправданим да Општина Беране прихвати 
предлог Владе и закључи уговор о репрограму пореског дуга Држави, по основу пореза и доприноса на 
зараде запослених, на период од 20 година, са почетком отплате од првог јула 2015. године, по 
динамици која чини саставни дио ове одлуке. 
Закључивањем овог Уговора, обзиром да се репрограмира дуг на рок од 20 година, уз повољну 
динамику враћања истог,  створиће се услови за измиривање неизмирених пореских обавеза, на који 
начин ће се и олакшати функционисање буџета. 
 

Предлажемо да се Одлука усвоји као у тексту предлога. 
 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ И 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
С Е К Р Е Т А Р 
Светомир Аковић 

2018/2019 3% 

2019/2020 4% 

2020/2021 5% 

2021/2022 6% 

2022/2023 6% 

2023/2024 6% 

2024/2025 6% 

2025/2026 6% 

2026/2027 6% 

2027/2028 6% 

2028/2029 6% 

2029/2030 6% 

2030/2031 6% 

2031/2032 6% 

2032/2033 6% 

2033/2034 6% 

2034/2035 6% 


