
На основу члана 45 а у вези са чланом 58 Закона о локалној самоуправи („Службени 
лист РЦГ“ број 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 и „Службени лист ЦГ“ број 88/09, 3/10, 38/12, 
10/14, 57/14 и 3/16), члана 33 Статуа општине Беране („Службени лист РЦГ-Општински 
прописи“ број 21/04 и 34/06 и („Службени лист ЦГ-Општински прописи“ број 6/11), 
Скупштина општине  Беране,на сједници одржаној дана, 22.12. 2016. године, донијела 
је 

 

О Д Л У К У 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ  О УПОТРЕБИ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

Члан 1 

Потврђује се Одлука о употреби сталне буџетске резерве  број: 01-031-3326 од 
25.11.2016 године,коју је донио предсједник Општине. 

 

Члан 2 

Одлука о употреби сталне буџетске резерве  је саставни дио ове Одлуке. 

 

Члан 3 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службени лист ЦГ“-Општински 
прописи. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 

 

 

Број:  02-030- 613                                                                         Предсједник  Скупштине 
Беране, 23.12.2016.год.                                                                     Горан Киковић 
 

 

 

 



 

O Б Р А З О Ж Е Њ Е 

 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је  у члану 45 Закона о локалној 
самоуправи којим је прописано да Скупштина доноси прописе и друге опште 
акте.Чланом 58 истог закона прописано је да Предсједник Општине привремено 
доноси акте из надлежности Скупштине уколико Скупштина није у могућности да се 
састане или је из других разлога онемогућен њен рад,а њиховим недоношењем би се 
угрозио живот грађана или имовина веће вриједности. 

Чланом 33 Статута прописано је да Скупштина општине доноси прописе и друга општа 
акта. 

Поплавама које су задесиле општину Беране почетком новембра мјесеца  причињена 
је огромна штета на локалној инфраструктури,породичним стамбеним 
објектима,пословним просторима,земљишту.Општина је у циљу санације штета и 
спречавања  ширења штета већих размјера предузела мјере које су захтијевале 
додатно ангажовање ван оквира капациртета са којима је располагала,а за које су била 
потребна и додатна средства.Коришћење средстава сталне буџетске резерве  у износу 
од 10.000,00 еура  је било неопходно из разлога који су изложени. 

Следствено томе предлажемо Скупштини да донесе Одлуку као у текст предлога. 

 

 


