
На основу члана 11 Закона о финасирању политичких субјеката и изборних кампања 
("Сл. лист ЦГ", бр. 52/14, 76/15, 83/16 и 92/17), члана 38 став 1 тачка 2 Закона о 
локалној самоуправи („Сл.лист ЦГ“ бр. 02/18), и члана 36 став 1 тачка 2  Статута 
општине Беране („Сл.лист ЦГ-Oпштински прописи“ бр. 42/18), Скупштина општине 
Беране на сједници одржаној дана, 03. јуна  2019. године, донијела је 

 

  

О д л у к у  

о измјенама и допунама Одлуке о финансирању политичких партија 

 

Члан 1 

У Одлуци о финансирању политичких партија ("Сл. лист Црне Горе - Општински 
прописи" бр. 13/12), члан 2 мијења се и гласи:  

''За финансирање редовног рада политичких партија из члана 1 ове одлуке, 
обезбјеђују се средства из буџета Општине Беране у висини од 1,1% укупних 
планираних буџетских средстава, умањених за средства капиталног буџета (текући 
буџет), за годину за коју се буџет доноси''. 

 

Члан 2 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Црне 
Горе - Општински прописи. 
 
 
 
 

Скупштина Општине Беране 
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О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредбама:  
 
- Члана 38 став 1 тачка 2 Закона о локалној самоуправи и члана 36 став 1 тачка 2 
Статута општине Беране којима је прописано да Скупштина општине у вршењу 
послова из свог дјелокруга доноси одлуке и друге акте.  
 
- Члана 11 Закона о финасирању политичких субјеката и изборних кампања којим је 
предвиђено, између осталог, и да се обезбјеђују се средства из буџета у висини од 
1,1% укупних планираних буџетских средстава, умањених за средства капиталног 
буџета (текући буџет) 

 
Разлог за доношење ове одлуке садржан je у потреби њеног усклађивања са Закона 
о финасирању политичких субјеката и изборних кампања којим је у члану 11 
прописано да се обезбјеђују средства из буџета у висини од 1,1% укупних 
планираних буџетских средстава, умањених за средства капиталног буџета (текући 
буџет). 
 
 

Секретаријат за финансије и економски развој 


