
 

На основу члана 54 Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл.лист 
РЦГ“, бр.42/03, 44/03, „Сл.лист ЦГ“, бр. 05/08, 51/08, 74/10, 01/15, 78/15, 
03/16) и члана 33 Статута општине Беране („Сл.лист РЦГ-Општински 
прописи“ бр. 21/04 и 34/06 и “Сл.лист ЦГ-Општински прописи“  бр. 6/11) 
Скупштина општине Беране на сједници одржаној дана 22. 12. 2016.  године,  
донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о употреби  средстава сталне буџетске резерве 

 

Члан 1. 

Ради отклањања  последица ванредних околности изазваних поплавама у 
новембру 2016. године, средства сталне буџетске резерве у износу од  
100.000,00  еура опредељују се за дјелимичну санацију настале штете. 

 

Члан 2. 

О  употреби средстава из члана 1. Одлуке стараће се предсједник Општине. 

 

Члан 3. 

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

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 

 
Број: 02-030-614                                                     Предсједник Скупштине 
Беране,23.12. 2016.год.                                                 Горан Киковић 

 



    

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Правни основ:  

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 54 став 2 Закона о 
финансирању локалне самоуправе којим је прописано: „Стална буџетска 
резерва користи се за финансирање расхода на име учешћа локалне власти у 
отклањању последица ванредних околности, као што су поплава, суша, 
земљотрес, пожар, еколошке катастрофе и друге елементарне непогода, 
односно других ванредних догађаја који могу да угрозе живот и здравље 
људи или проузрокује штету већих размјера“. 

 

Разлози: 

У поплавама које су наступиле 08.11.2016.године дошло је до изливања 
ријеке Бистрице, што је имало за последицу оштећење регионалног пута 
Беране-Лубнице, оштећења  на водоводу Мерића врело, плављење кућа, њива 
и воћњака у приобалном подручју. Како би се заштитила имовина и људи на 
попалављеном подручју било је неопходно ангажовање људства и 
механизације Агенције за изградњу Берана, као и приватних предузећа, који 
су својим радом и ангажовањем успјели да, прије свега, отклоне веће штете 
од набујале Бистрице, и обезбиједе сва критична мјеста у њеном водотоку. 

Ради накнаде трошкова и штета који су настали овом приликом неопходно је 
ангажовање средстава сталне буџетске резерве. 

Са изложених разлога предлажемо Скупштини да Одлуку донесе као у 
тексту предлога. 

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 

 


