
 
На основу члана 45 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, 34/19, 38/20) 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 27. новембра 2020. године, донијела је 
 
 
 

О Д Л У К У 
о кредитном задуживању Општине Беране  

 
 

Члан  1 
Општина Беране задужује се код „НЛБ Банкa“ АД Подгорица (у даљем тексту:банка) 
узимањем дугорочног кредита у износу дo 1.000.000,00 евра (једанмилионевра). 
Кредит из става 1 овог члана биће употријебљен за екпропријацију земљишта, и то за: Ново 
градско гробље и Постројење (колектор) за пречишћавање отпадних вода. 
       

Члан  2 
Услови кредитног задуживања из члана 1 ове Одлуке су: 
 

- Каматна стопа 3,4 % + 6М Еурибор, до максимално 4,25%; 
- Грејс период 12 мјесеци; 
- Укупан рок отплате, са грејс периодом, je 72 мјесеца; 

 

Члан  3 
Средства обезбјеђења кредита су средства која Општина Беране добија из Егализационог 
фонда и Законом уступљених прихода. 

 

Члан  4 
Овлашћује се предсједник Општине  Беране, да у име Општине Беране закључи Уговор о 
задуживању у складу са овом Одлуком.  
 

Члан  5 
Овлашћује се предсједник Општине  Беране, да у име Општине Беране, са Министарством 
финансија и банком закључи уговор о цесији и потпише акта којима ће омогућити 
Министарству финансија располагање средствима која општина Беране добија из 
Егализационог фонда и Законом уступљених прихода за период трајања Уговора о цесији и 
Уговора о задуживању, до висине обавеза утврђених поменутим Уговорима. 

Члан  6 
На Одлуку о задуживању прибавиће се сагласност од Владе Црне Горе. 

Члан  7 
Средства за отплату кредита обезбиједиће се у буџетом Општине Беране. 
 

Члан 8 
Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Црне Горе-Општински 
прописи“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
 
Број: 02-016/20-318      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Беране, 30. 11 .2020. године       Новица Обрадовић  
    



 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 45. Закона о 

финасирању локалне самоуправе, чланом 38 став 1 тачка 15 Закона о локалној 
самоуправи, као и члану 36 став 1 тачка 15  Статута Општине Беране. 

Сходно члану 45. Закона о финасирању локалне самоуправе Општина се може 
дугорочно задуживати ради финансирања капиталних издатака. Дугорочним зајмом 
сматра се кредит код којег је период отплате главнице дужи од 12 мјесеци. Овај 
дугорочни зајам се неће користи за финансирање текућих расхода. 

Чланом 38 став 1 тачка 15 Закона о локалној самоуправи, као и члану 36 став 1 
тачка 15  Статута Општине Беране прописано је да скупштина одлучује о задуживању и 
давању гаранција у складу са законом. 

Уговоре о задуживању на основу Одлуке Скупштине закључује предсједник 
Општине. 

Средства за отплату кредита под условима који су предвиђени чланом 1 
обезбиједиће се у буџету Општине Беране. 
 
Разлози за доношење Одлуке 
 

У складу са чланом 49 ст 1 Закона о финансирању локалне самоуправе, Општина 
се може задуживати тако да укупна отплата главнице и камате на годишњем нивоу, 
плаћања по основу уговора о лизингу и других обавеза које имају карактер дуга, не 
смије прећи 10% остварених текућих прихода у години која претходи години 
задуживања, уз претходну сагласност Владе. Ова одредба се не примјењује на 
задуживање општине за финансирање капиталних издатака од стратешког значаја за 
општину, односно државу, уз претходну сагласност Владе(исти члан ст 2). 

Имајући у виду одредбе овог члана 49 став 2 Општина Беране је у обавези да 
тражи потребну сагласност за кредитно задуживање од стране Министарства финансија 
у складу са Упутством о садржају захтјева за дугорочно задуживање општина, 
привредних друштава, установа и других правних лица чији је оснивач Општина. 

Општина Беране је средства за ово кредитно задуживање за капиталне издатке 
тражила код свих комерцијалних банака које послују на територији Црне Горе. Сагласно 
томе су послати дописи за одржавање састанка свим заинтересованим пословним 
банака на ову тему. Након обављених разговора са свим заинтересованим банкама и 
након приспјелих понуда Општина Беране jе оцијенила најповољнију понуду „НЛБ 
Банка“ АД Подгорица са условима као у Одлуци. 

Имајуци у виду чињеницу да се на овај начин значајно доприноси остварењу 
стратешких циљева општине Беране у смислу обезбјеђења земљишта за Ново градско 
гобље и већ екпроприисано земљиште за Постројење (колектор) за пречишћавање 
отпадних вода, сматрамо да Скупштина Општине треба да подржи овај предлог. 
 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ И  
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 


