
На основу члана 46 Закона о финансирању локалне самоуправе (,,Службени лист Црне 
Горе”, бр.03/19 )  члана 38 став 1 тачка 15 Закона о локалној самоуправи („Службени 
лист Црне Горе“ бр. 2/18) и члана 36 став 1 тачка 15 Статута општине Беране 
(,,Службени лист Црне Горе-Општински прописи“ бр. 42/18) Скупштина општине 
Беране на сједници одржаној, 09. септембра 2019. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 
о давању гаранција 

 

Члан 1. 

Даје се гаранција Друштву са ограниченом одговорношћу ,,Бенерго“ Беране у износу 
највише до 600.000,00 € (шестстотина хиљада евра), односно највише до 80% од 
кредитног задужења по Одлуци извршног диектора ДОО ''Бенерго'' Беране број:157/19 
од 08.08.2019. године, на износ од 750.000,00 € (седамстопедесет хиљада евра) код 
Прве банке Црне Горе АД Подгорица – основане 1901. године, ради изградње мини 
хидроелектране Миоље Поље на градском водоводу. 

Члан 2. 

Овлашћује се Предсједник општине Беране да у име оснивача потпише одговарајуће 
уговоре на име гаранција општине Беране које ће бити дате за обезбјеђење кредитног 
задужења ДОО „Бенерго“ у износу највише до 600.000,00 € (шестстотина хиљада евра), 
односно највише до 80% од кредитног задужења. 

Члан 3. 

Гаранција се односи на финансијску трансакцију кредитног задужења ДОО „Бенерго“ 
код Прве банке Црне Горе АД Подгорица – основане 1901. године у износу највише до 
600.000,00 € (шестстотина хиљада евра), односно највише до 80% од кредитног 
задужења и да у сваком тренутку гаранција не покрива више од 80% неотплаћеног 
зајма или друге финансијске обавезе,  

Члан 4. 

Временско трајање гаранције из члана 3 ове одлуке  износи 84 мјесеца. 

Члан 5. 

Обавезује се ДОО „Бенерго“ Беране да за гаранцију плати тржишну обликовану 
накнаду од 1,20% на годишњем нивоу од износа гаранције од највише 600.000,00 €, 
односно од висине неотплаћеног кредита. 
 

Члан 6. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи  Одлуку о давању гаранција ДОО 
„Бенерго“ Беране  („Службени лист Црне Горе-Општински прописи'' број 28/19). 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу Црне Горе–
Општински прописи. 

Скупштина општине Беране 
 
Број: 02-030-405      Предсједник Скупштине, 
Беране, 10. 09. 2019. г.          Новица Обрадовић 



 
Образложење 

 
 
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 46 Закона о финансирању 
локалне самоуправе који предвиђа да општина може давати гаранције za финансирање 
капиталних пројеката као и у члану 38 став 1 тачка 15 Закона о локалној самоуправи 
којим је прописамо да Скупштина одлучује о задуживању и давању гаранција у складу 
са Законом, што је прописано и чланом 36 став 1 тачка 15 Статута општине Беране. 
 
Одлуком Скупштине општине Беране на сједници одржаној 25.06.2015.године 
основано је Друштво са ограниченом одговорношћу „Бенерго“ Беране, чија је 
примарна дјелатност производња електричне енергије. 

Обим гаранција се може правилно измјерити у тренутку њене додјеле. Ово значи да 
гаранција мора бити везана за одређену финансијску трансакцију, односно за 
конкретан кредитни аранжман, за фикни највиши износ, да гаранција мора бити 
временски ограничена и да гаранција не покрива више од 80% неотплаћеног зајма или 
друге финансијске обавезе, као и да је за гаранцију плаћена тржишно обликована 
цијена. 

ДОО „Бенерго“ нема средстава предвиђених за ову сврху, те је из тог разлога и 
предвиђено задуживање код финансијских институција, односно банака. Општина као 
оснивач даје гаранцију предузећу чији је оснивач да се кредитно задужи. 

Разлог ступања на снагу даном објављивања у Службеном листу Црне Горе-ОП је 
хитност реализације Рјешења Агенције за заштиту конкуренције. 

 

С изнијетих разлога предлажемо одборницима да ову Одлуку усвоје. 

 

 

 


