
На основу члана 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.лист РЦГ“, бр. 42/03, 28/04, 75/05 и 
13/06) и („Сл.лист ЦГ“, бр. 88/09, 03/10, 38/12 и 10/14) члана 48. Закона о финансирању локалне 
самоуправе („Сл.лист РЦГ“, бр. 42/03 и 44/03 Сл.лист ЦГ, бр.5/08 и 74/10), 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 дана  29. 12.  
2014. године, донијела је 

О Д Л У К У 
О СУБВЕНЦИЈИ (ПРЕМИЈИ) ЗА ОТКУП МЛИЈЕКА 

Члан 1. 
Овом Одлуком уређују се услови, вријеме исплате, начин остваривања и висина субвенције 
(премије) за откуп млијека. 

Члан 2. 
Право на субевцију (премију) утврђену овом одлуком имају регистровани пољопривредни 
произвођачи под следећим условима: 

- да имају пребивалиште на територији Општине Беране; 
- да млијеко из сопствене производње испоруче привредним друштвима и 

предузетницима (у даљем тексту мљекаре) који се баве прерадом млијека и чије је 
сједиште на територији Црне Горе; 

- да испоручено млијеко одговара прописима о квалитету млијека; 
- да имају потписане уговоре о откупу с региствованим откупљивачем млијека 

(мљекаре). 
Члан 3. 

Општина Беране ће у циљу побољшања производње, пољопривредним произвођачима, чији 
откуп врше мљекаре исплаћивати 0,03 € по литру испорученог крављег млијека и 0,05 € по 
литру испорученог козјег млијека. 

Члан 4. 
Средства из члана 3. ове Одлуке, Општина ће уплаћивати на жиро рачун пољопривредних 
произвођача, према извјештају  мљекара о откупљеним количинама за претходни мјесец. 

Члан 5. 
 Средства за премију обезбијеђена су у буџету Општине за текућу годину. 
Исплата премије вршиће се на основу извјештаја мљекара по истеку мјесеца за који се 
исплаћује премија до утрошка средстава обезбијеђених за ову намјену у буџету Општине за 
текућу годину. 

Члан 6. 
Уз извјештај  о откупљеној количини млијека, мљекаре су дужне да за млијеко које откупе од 
пољопривредних произвођача доставе: 

- Списак пољопривредних произвођача по откупним мјестима за одређени мјесец ( са 
подацима: име и презиме, матични број, откупно мјесто, број музних 
крава/коза,проценат мљечне масти и количину испорученог млијека); 



- Број жиро рачуна пољопривредних произвођача. 
- Доказ о уплати средстава за откупљено млијеко 

Члан 7. 
Рјешење о отврђивању права на премију пољопривредним произвођачима, врсти и количини 
субвенционисаног  млијека, начину и року исплате доноси Секретаријат за пољопривреду, 
туризам, водопривреду и заштиту животне средине. 
Обрачун и исплату премије пољопривредним произвођачима врши Секретаријат за финансије 
и економски развој. 

Члан 8. 
Корисник субвенције (премије) је дужан да омогући даваоцу субвенције (премије) контролу 
предатих количина млијека регистрованим мљекарама. 
Стручну, административну и теренску контролу субвенције (премије) спроводе надлежни 
органи локалне управе. 

Члан 9. 
Надзор над спровођењем одредби ове Одлуке врши Секретаријат за пољопривреду, туризам, 
водопривреду и заштиту животне средине. 

Члан 10. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о субвенцији за откуп млијека 
 („ Службени лист Црне Горе – општински прописи“, бр.18/09). 
 

Члан 11. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „ Службеном листу Црне Горе-
општински прописи“. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
 
Број: 02-03-651                                                                                       Предсједник скупштине 
Беране, 30.12. 2014. године                                                                           Киковић Горан                                                           
 

 

 

 

 

 



 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ: 

            Законски основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 45. Закона о локалној 
самоуправи, члану 48. Закона о финансирању локалне самоуправе и члану 33. и 37. Статута 
Општине Беране.  

Разлози за доношење: 

            Скупштина општине Беране је 2007 године донијела Одлуку о субвенцијама за откуп 
млијека („Сл.лист ЦГ – општински прописи“, бр. 7/07) у износу од 0,02 € по литру откупљеног 
млијека, а обухватала је пољопривредне произвођаче који су испоручивали млијеко мљекари 
„Зора“. Скупштина општине Беране је 2009 године донијела Одлуку о субвенцијама за откуп 
млијека („Сл.лист РЦГ“ – општински прописи бр. 18/09), у износу од 0,03 € по литру откупљеног 
млијека и обухвата све произвођаче са територије општине Беране , који млијеко предају некој 
од мљекара у Црној Гори. 

            Овом Одлуком се предлаже износ субвенције у износу од 0,03 € по литру испорученог 
крављег млијека и 0,05 € по литру испорученог козјег млијека, и обухвата све пољопривредне 
произвођаче са територије Општине Беране, који млијеко испоручују некој од мљекара у Црној 
Гори. С обзиром да је производња козјег млијека сезонског карактера и да пољопривредни 
произвођачи који узгајају козе испоручују знатно мање количине млијека, а да на територији 
наше Општине постоје изузетно повољни природни услови за развој козарства, наметнула се 
потреба за  повећање субвенције од 0,05 € по литру испорученог козјег млијека. Општина 
Беране ће субвенције уплаћивати на жиро рачун пољопривредних произвођача, на основу 
извјештаја мљекара о откупљеним количинама млијека за претходни мјесец. Претходном 
Одлуком је било предвиђено да Општина уплаћује средства на жиро рачун мљекара, према 
извјештају Министарства пољопривреде и руралног развоја за претходни мјесец, који је 
садржао само укупна средства која треба Општина да исплати мљекарама. Предложеном 
одлуком прописује се да се исплата врши након достављања извјештаја о откупљеној количини 
млијека и списка пољопривредних произвођача по откупним мјестима, са свим неопходним 
личним подацима и доказима о уплати средстава за откупљено млијеко које мљекаре уплаћују 
пољопривредним произвођачима. Доношењем ове Одлуке наставио би се тренд раста откупа 
млијека на територији наше Општине, што би допринијело развоју сточарства, а самим тим и 
мљекарског сектора. 

                 Финансијска средства за спровођење ове Одлуке су обезбијеђена у буџету Општине 
Беране за текућу годину. 

                 Имајући у виду наведене разлоге, сматрамо да ову Одлуку треба прихватити као у 
тексту предлога. 

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ТУРИЗАМ, ВОДОПРИВРЕДУ И                                                   
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 


