
 
 

На основу члана 45. став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи ("Сл. лист РЦГ", бр. 42/03, 
28/04, 75/05, 13/06, и Сл. лист ЦГ бр. 88/09, 03/10, 38/12, 10/14), члана 60 и 63 Закона о 
финансирању локалне самоуправе („Сл.лист РЦГ“ бр. 42/03 и 43/03 и „Сл.лист ЦГ“ бр. 05/08, 
74/10 и 1/15)   и члана 33 и 37 Статута Општине Беране ("Сл. лист РЦГ - Општински 
прописи", бр. 21/04 и 34/06 и Сл. лист ЦГ-Општински прописи бр. 06/11) Скупштина 
Општине Беране, на сједници одржаној 20. 10. 2015.године. донијела је, 
 
 

О Д Л У К У 
о кредитном задуживању Општине Беране уз државну гаранцију 

 
Члан  1 

       Општина Беране задужује се код „Societe generale banka Montenegro“ АД Подгорица (у 
даљем тексту:банка) узимањем дугорочног кредита у износу до 5.200.000,00 еура 
(петмилионадвијестотинехиљада и 00/100 еура ) уз државну гаранцију. 
        Кредит из става 1 овог члана биће употријебљен на рефинансирање постојеће кредитне 
обавезе код „Hypo alpe-adria-banke“ АД Подгорица, за исплату неизмирених обавеза према 
запосленима и добављачима и на обезбјеђивање средстава за исплату отпремнине за 
спровођење програма смањења броја запослених. 
      Начин трошења кредитних средстава из става 1 овог члана мора бити у складу са 
Санационим планом за превазилажење финансијских тешкоћа који ће припремити Општина 
Беране а који ће бити одобрен од стране Министарства финансија. 
 

Члан  2 
Услови кредитног задуживања из члана 1 ове Одлуке су: 
 

- Каматна стопа 3,40 % + 3М Еурибор, максимално до 4,20%; 
- Без грејс периода ; 
- Укупан рок отплате 8 година; 

 
Члан  3 

Овлашћује се предсједник Општине  Беране, да у име Општине Беране закључи Уговор о 
задуживању у складу са овом Одлуком.  
 

Члан  4 
Овлашћује се предсједник Општине  Беране, да у име Општине Беране, са Министарством 
финансија и банком закључи уговор о цесији, и потпише акта којима ће  омогућити 
Министарству финансија располагање средствима која општина Беране добија из 
Егализационог фонда и Законом уступљених прихода за период трајања Уговора о цесији и 
Уговора о задуживању, до висине обавеза утврђених поменутим Уговорима. 
Овлашћује се предсједник Општине  Беране, да у име Општине Беране, са Министарством 
финансија закључи Уговор и сва остала акта неопходна за добијање државне гаранције на 
укупан износ кредита. 

Члан  5 
Средства за отплату кредита обезбиједиће се у буџету Општине Беране. 
 

Члан 6 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Црне 
Горе-Општински прописи“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
Број: 02-030-587                                                                ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Беране, 21.10. 2015. године                                                              Горан Киковић                                       



 
                                                   

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у цлану 45. Закона о локалној самоуправи, 
цлановима 60 и 63 Закона о финасирању локалне самоуправе и цлановима 33 и 37 Статута 
Општине Беране. 
Цланом 45 став 1 тацка 15 Закона о локалној самоуправи прописано је да скупштина одлучује 
о задуживању и давању гаранција у складу са законом. 
Сходно члану 60 Закона о финасирању локалне самоуправе, општина се може задуживати 
издавањем хартија од вриједности или узимањем зајмова. 
Уговоре о задуживању на основу Одлуке Скупштине закљуцује предсједник Општине у 
складу са цланом 63 истог Закона. 
Чланом 33 став 1 тацка 16 Статута општине Беране прописано је да Скупштина одлуцује о 
задуживању и давању гаранција у складу са Законом, а цланом 37 истог да у вршењу послова 
из свог дјелокруга Скупштина доноси пословнике, одлуке, рјешења, закљуцке,препоруке, 
планове, програме и друге акте и даје аутентицно тумацење прописа. 
Средства за отплату кредита под условима који су предвиђени цланом 2 обезбиједиће се у 
буџету Општине Беране. 
 
Разлози за доношење Одлуке 
 
Законом о измјенама и допунама Закона о буџету Црне Горе за 2015.годину (Сл.лист Црне 
Горе“бр.47/15) је прописано да Влада Црне Горе у 2015.години изда гаранције општинама за 
кредитни аранжман који би омогућио измирење обавеза и неизмирениих дугова, 
рефинансирање постојећих кредитних обавеза и рационализацију управе,и то за Општину 
Колашин у износу од 7,0 мил еура и за остале општине кориснике средстава Егализационог 
фонда у износу од 100,0 милиона еура.На овај начин су се стекли услови за повољније 
задуживање општина код пословних банака обзиром да додатно обезбјеђење кредитних 
средстава представља и државна гаранција. 
     У складу са чланом 64 Закона о финансирању локалне самоуправе, Општина се може 
задуживати тако да укупна отплата главнице и камате, плаћања по основу уговора о лизингу, 
отплата обавеза из претходног периода и свих других обавеза које имају карактер дуга не 
смије прећи 10%  реализованих текућих прихода у години која претходи години задуживања, 
а уз претходну сагласност Владе.  
      Ова одредба се не примјењује на задуживање општине за спровођење Санационог плана за 
превазилажење финансијских тешкоћа.Имајући у виду одредбе овог члана Општина Беране је 
у обавези да припреми одрживи Санациони план који ће бити одобрен од стране 
Министарства финансија.У складу са одобреним Санационим планом се морају користити 
кредитна средства из Одлуке . 
     Општина Беране је средства за спровођење Санационог плана тражила код свих 
комерцијалних банака које послују на територији Црне Горе.Сагласно томе су послати 
дописи за одржавање састанка свим пословним банака на ову тему.Након обављених 
разговора са свим заинтересованим банкама и након свих приспјелих понуда Општина Беране 
је оцијенила најповољнију понуду „Societe generale banka Montenegro“ ад Подгорица са 
условима као у Одлуци. 
Имајући у виду чињеницу да се на овај начин значајно доприноси финансијској 
консолидацији, сматрамо да Скупштина Општине треба да подржи овај предлог. 
 
 
 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 

 
 


