
На основу 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. 6/11),  члана 9. 
Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу ,,Бенерго“ Беране 
(,,Сл.лист ЦГ-Општински прописи'', бр. 23/15) а у вези са чланом 33 Статута Друштва 
са ограниченом одговорношћу ''Бенерго'' Беране (''Сл. лист ЦГ – Општински прописи'' 
бр. 37/15), Скупштина општине  Беране на сједници одржаној дана 22.12. 2016. године, 
донијела је: 
 
 
 

О Д Л У К У  
о допунама Статута Друштва са ограниченом одговорношћу ,, Бенерго“ Беране 

 
 

 
Члан 1  

У Статуту Друштва са ограниченом одговорношћу „Бенерго“ Беране („Сл. лист ЦГ – 
Општински прописи“ бр. 37/15), у члану 9, после ријечи „80.10 Дјелатност приватног 
обезбјеђења“ додају се следеће привредне дјелатности: 
 
          ''36.00  Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде; 

37.00  Уклањање отпадних вода; 
41.20  Изградња стамбених и нестамбених зграда; 
42.21  Изградња цјевовода; 
42.22  Изградња електричних и телекомуникационих водова; 
42.99  Изградња осталих грађевина; 
43.12  Припремна градилишта; 
43.21  Постављање електричних инсталација; 
43.22  Постављање водоводних, канализационих, климатизационих система и 
система за гријање; 
43.29  Остали инсталациони радови у грађевинарству; 
46.69  Трговина на велико осталим машинама и опремом; 
46.72  Трговина на велико металима и металним рудама; 
46.73  Трговина на велико дрветом, грађ. материјалом и санитарном опремом; 
46.74  Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, 
опремом и прибором за гријање; 
46.90  Неспецијализована трговина на велико; 
49.50  Цјевоводни транспорт; 
61.90  Остале телекомуникационе дјелатности''; 

 
Члан 2 

 
Овлашћује се извршни директор Друштва да након доношења ове Одлуке утврди 
пречишћен текст Статута Друштва са ограниченом одговорношћу ''Бенерго'' Беране. 
 

Члан 3  
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ‘’Службени лист  ЦГ – Oпштински 
прописи''. 
 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 

 
Број: 02-030- 606                                                                 Предсједник Скупштине 
Беране, 23.12.2016.г.                                                                   Горан Киковић 
 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 
 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 33 и 37 Статута општине 
Беране, којима су утврђени послови Скупштине и прописано које акте доноси 
Скупштина у вршењу послова из свог дјелокруга. 
 
Чланом 9 Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Бенерго“, 
прописано је да Оснивач Друштва доноси Статут Друштва и одлучује о статусним 
промјенама друштва, а чланом 33 Статута Друштва, прописано  је да предлоге за 
измјене и допуне Статута могу поднијети оснивач и извршни директор Друштва на 
начин и у поступку прописаном за његово доношење. 

 
Разлози за доношење 

 
Ради обезбеђивања несметане набавке цијеви за цјевовод и њихово постављање за 
дистрибуцију воде, као и набавке машина, односно хидроагрегата (генератора и 
турбина), постављање високонапонског и оптичког кабла, потребно је допунити Статут 
Друштва са ограниченом одговорношћу „Бенерго“ Беране са наведеним привредним 
дјелатностима. Ово је потребно из разлога почетка радова на мини хидроелектранама у 
Беранама, и то: мини хидроелектране Миоље Поље, на градском водоводу, мини 
хидроелектране Дапсиће, на дапсићком водоводу и мини хидроелектране Калудра, на 
калударско-ржаничком водоводу. 
 
Из напријед наведеног предлажемо одборницима Скупштине општине Беране да 
донесу Одлуку као у тексту Предлога. 

 
 
 
 

  ДОО „Бенерго“ Беране 
       Извршни директор 

     Радомир Михајловић 

 


