
 

На основу члана 45 и 50 Закона о финансирању локалне самоуправе (,,Службени лист  
лист Црне Горе”, бр. 03/19) члана 38 став 1 тачка 15 Закона о локалној самоуправи 
(„Службени лист Црне Горе“, бр. 02/18 и 34/19) 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 сагласности на Одлуку о  кредитном задуживању ДОО „Бенерго“ Беране 

 

Члан 1 

Даје се сагласност на Одлуку извршног директора Друштва са ограниченом 
одговорношћу ,,Бенерго“ Беране број 157/19 од 08.08.2019.године, да се кредитно 
задужи код Прве банке Црне Горе АД Подгорица – основане 1901. године, ради 
изградње мини хидроелектране Миоље Поље, на градском водоводу у износу од 
750.000,00 € (седамстотинапедесет хиљада евра). 

Члан 2 

Задужује се Извршни директор ДОО „Бенерго“ Беране да након реализације ове 
Одлуке достави Извјештај СО-е Беране. 

Члан 3 

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

Члан 4 

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

 
 
 
 

Скупштина општине Беране 
 
 
Број: 02-030-406      Предсједник Скупштине, 
Беране, 10. 09. 2019. г.           Новица Обрадовић  

    
 
 



 
 
 

Образложење 
 
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члановима 45 и 50 закона о 
финансирању локалне самоуправе којима је прописано да се Општина може 
задуживати ради финансирања капиталних издатака, као и привредно друштво чији је 
оснивач Општина, уз сагласност оснивача, као и у члану 38 Став 1 Тачка 15 закона о 
локалној самоуправи којим је прописано 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 ограниченомо дговорношћу „Бенерго“ Беране, чија је 
примарна дјелатност производња електричне енергије. 

Извршни директор Д.О.О.“Бенерго“ Беране донио је Одлуку о кредитном задуживању 
број 157/19 од 08.08.2019.године. 

Средства која треба обезбиједити за изградњу мини хидро електране „ Миоље Поље“ 
на градском водоводу општине Беране износе 750.000,00 еура. Општина Беране сходно 
решењу Агенције за заштиту конкуренције број.01-513/8 од 31. 07. 2019. године може 
издати гаранцију у висини највише до 80% кредита, односно до 600.000,00 еура и иста 
ће бити обезбијеђене кроз кредитно задужење код најповољније финансијске 
институције. 

Општина Беране као оснивач даје гаранције за ДОО „Бенерго“ Беране да се кредитно 
задужи. 

Како се ради о предузећу основаном за потребе коришћења хидропотенцијала као 
обновљивих извора у сврху производње електричне енергије, као енергента од 
виталног значаја за све становнике општине, предлажемо одборницима да усвоје 
предлог Одлуке као у тексту предлога. 

Разлог ступања на снагу Одлуке даном објављивања у Службеном листу Црне Горе- 
Општински прописи, је хитност реализације решења Агенције за заштиту 
конкуренције. 

 


