ОПШТИНА БЕРАНЕ

НАЦРТ
ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ БЕРАНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

БЕРАНЕ, ЈУЛ 2021. ГОДИНЕ

На основу члана 8 Закона о буџету и фискалној одговорности („Сл. лист Црне Горе’’ бр. 20/14,
56/14, 70/17, 4/18, 55/18 и 66/19), члана 31 Закона о финансирању локалне самоуправе (Сл.
лист ЦГ бр. 3/19), члана 38 став 1 тачка 7 Закона о локалној самоуправи („Сл. Лист Црне
Горе’’ бр. 2/18, 34/19 и 38/20) и члана 36. став 1 тачка 7 Статута Општине Беране („Сл. лист
Црне Горе – Општински прописи бр. 42/18) Скупштина Општине Беране на сједници
одржаној _______________ 2021. године, доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ БЕРАНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.

После члана 9 Одлуке о буџету Општине Беране за 2021. годину (“Сл. лист ЦГ-ОП”, бр.
47/20) дoдaје се члан 9а који гласи:

Општина Беране ће у 2021. години издати гаранције у укупном износу до
736.000,00€ и то:
1. За кредитни аранжман између доо “Бенерго” Беране и НЛБ банке АД
Подгорица, ради рефинансирање кредита у Првој банци ЦГ и измирење доспјелих
обавеза према добављачима/извођачима ради изградње мини хидроелектране
Миоље Поље на градском водоводу.
Члан 2
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у “Службеном листу ЦГ-Општински
прописи”.

Скупштина Општине Беране
Број: 02-030/21-______________
Беране, ____________________ 2021. године
Предсједник Скупштине,
Новица Обрадовић,с.р.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о буџету Општине Беране за 2021. годину

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 8 Закона о буџету и
фискалној одговорности којим је прописано да ако у току фискалне године дође до
повећања или смањења планираних примитака или издатака може се припремити предлог
за уравнотежење буџета. Уравнотежење буџета врши се измјенама и допунама буџета, на
начин и по поступку прописаном за доношење буџета.
Чланом 31 Закона о финансирању локалне самоуправе је предвиђено да уколико
током фискалне године дође до смањења планираних прихода или повећања планираних
расхода врши се измјена буџета по поступку прописаном за његово доношење.
Чланом 38 став 1 тачка 7 Закона о локалној самоуправи и чланом 36 став 1 тачка 7
Статута Општине Беране прописано је да Скупштина доноси буџет и завршни рачун буџета.
Разлози за доношење се састоје у потребни да издавање гаранција Општине Беране

буде исказана Одлуком о буџету Општине Беране као један од услова за кредитно
задуживање које претходи давању сагласности Министарства финансија и
социјалног старања.
Општина Беране ће у 2021. години издати гаранције за кредитно задужење доо
“Бенерго” Беране код НЛБ банке АД Подгорица, ради рефинансирање кредита у Првој
банци ЦГ и измирење доспјелих обавеза према добављачима/извођачима ради изградње
мини хидроелектране Миоље Поље на градском водоводу у износу од 80% кредитног
задуживања, односно 736.000,00 €.
Разлог ступања на снагу даном објављивања у Службеном листу Црне Горе-ОП је хитност
реализације кредитног задуживања.
Из изнијетих разлога предлажемо Скупштини да донесе одлуку као у тексту предлога.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

