
 

На основу члана 38 став 1 тачка 2 и члана 59 Закона о локалној самоуправи 
(„Службени лист ЦГ'' бр. 02/18, 34/19 и 38/20) и члана 36 став 1 тачка 2 Статута 
Општине Беране („Службени лист ЦГ-Општински прописи'' бр.42/18) Скупштина 
Општине Беране на сједници одржаној, 30. маја 2020. године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о потврђивању Одлуке о сету економских мјера  са циљем ублажавања последица 
по грађане и привреду насталих услед пандемије Ковид -19  

 

 

Члан 1. 

Потврђује се Одлука о сету економских мјера са циљем ублажавања последица по 
грађане и привреду насталих услед пандемије Ковид-19 број: 01-018-870 од 15. 04. 
2020.године, коју је донио Предсједник Општине Беране. 

 

Члан 2. 

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

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 

 

 

Број: 02-016/20- 124                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Беране, 01. 06. 2020.г.                                                                Новица Обрадовић 
 
 
 
 
 
 



Образложење 
 

 
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 38 и 59 Закона о локланој 
самоуправи и члану 36 Статута Општине Беране. 

Чланом 38 Закона о локалној самоуправи и чланом 36 Статута Општине Беране 
прописано је да Скупштина у вршењеу послова уиз своје надлежности доноси одлуке и 
друге опште акте.  

Чланом 59 Закона о локалној самоуправи прописано је да Предсједник Општине 
привремено доноси акте из надлежности Скупштине ако Скупштина није у могућности 
да се састане или је из других разлога онемогућен њен рад, а њиховим недоношењем 
би се онемогућило остваривање права и обавеза грађана и угрозила имовина веће 
вриједности. Предсједник је дужан да акт поднесе на потврду Скупштини на првој 
наредној Сједници. 

Разлози за доношење ове Одлуке  су у циљу олакшавања живота грађана и помоћи 
предузетницима и привреди у вријеме пандемије Ковид -19. Сет мјера укључује 
олакшице и субвенције за категорије грађана и привреде, а посебно пољопривреде, 
ради смањења негативних ефеката проузрокованих пандемијом Ковид -19. 

Како би се исказала пуна солидарност на свим пољима са грађанима и категоријама 
обухваћеним сетом мјера и пружила пуна подршка, циљ мјера је помоћ отежаног 
пословања привредних субјеката, одлагање плаћања пореских обавеза, помоћ јавним 
службама-субвенције доо“Комунално“ и ДОО „Водовод и канализација“ као и помоћ 
пољопривредницима. 

Предлажемо Скупштини да донесе Одлуку о потврђивању Одлуке о сету економских 
мјера са циљем ублажавања последица по грађане и привреду насталих услед 
пандемије Ковид -19 коју је донио Предсједник општине, број: 01-018-870 од 
15.04.2020.године. 


