
ИЗВЈЕШТАЈ 
 

О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ 
НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 Поступајући у складу са чланом 167. Закона о локалној самоуправи („Сл.лист 
ЦГ“, бр. 02/18), члана 22. и 29. Одлуке о начину и поступку учешћа локалног 
становништва у вршењу јавних послова („Сл.лист РЦГ“-општински прописи бр. 
22/12) и Закључком предсједника Општине Беране бр.01-031-3194 од 21.11.2018. 
године утврђен је: Нацрт Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о буџету Општине 
Беране за 2018. годину и стављен је на  јавну расправу у складу са Планом 
одржавања јавних расправа. 
 Позив за јавну расправу достављен је Информативном центру и ЛЈЕ Радио 
„Беране“ дана 21.11.2018. године, постављен на сајту Општине Беране 
www.беране.ме  и стављен на огласну таблу Општине. 
 Јавну расправу је организовао Секретаријат за финанасије и економски развој 
према Плану спровођења јавне расправе у малој сали Општине Беране у следећим 
терминима: 
 

I. За привреднике и предузетнике 23.11.2018. године у 14:00 h 
 
У јавној расправи су узели учешће: 

1. ВД Директора Регионалног бизнис центра доо Беране – Небојша Бабовић који 
је истакао да су средства опредијељена за трансфер према Регионалном 
бизнис центру недовољна и да ребалансом Буџета за 2018. Годину (умањено 
за 10.000€)  треба опредијелити више, односно да остане на планираном 
нивоу Буџета за 2018. годину. 
 

2. Директор Спортског центра доо Беране – Зоњић Горан је истакао да су 
средства опредијељена за трансфер према Спортском центру недовољна и да 
ребалансом за 2018. годину (умањено за 40.000€) треба опредијелити више, 
односно да остане на планираном нивоу Буџета за 2018. годину. 
 

Секретар за финансије и економски развој je поменутим директорима 
одговорио  да се приликом планирања ребаланса Буџета морамо руководити 
извршењем Буџета закључно са октобром 2018. године, јер  се мора мислити 
на отежану ситуацију у којој се налази Општина и да се Буџет мора планирати 
у складу са реалним могућностима, те стога неће бити корекција у овом дијелу. 
 

3. У писаној форми обратила се и Фатима Међедовић Беговић, као лице које 
спроводи Локални план за родну равноправност и испред Женске 
организације „Феникс“ Беране и истакла да средства предвиђена за родну 
равноправност су симболична у односу на све активности  које спроводе у овој 
области. Исто тако истиче да се невладине организације које баштине родну 



равноправност, да се њихови пројекти не финансирају из средстава 
предвиђених Буџетом за невладине организације. 
 

Секретар за финансије истиче да средства која су предвиђена Буџетом за 
родну равноправност за 2018. годину нијесу трошена, те стога није потребно 
повећавати тражену ставку кад још увијек нема реализације на поменутој 
позицији. Што се тиче средстава која су предвиђена за трансфере према НВО, 
за ту сврху постоји Комисија која одлучује о трошењу опредијељених 
средстава Буџетом. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

II. За МЗ, синдикат и грађане 26.11.2018. године у 14:00 h 
 
Интересовања за јавну расправу није било, такође није било ни сугестија ни 
примједби које су се могле доставити на назначене адресе. 
 
 
 

 
III. За НВО сектор 28.11.2018. године у 14:00 h. 

 
У јавној расправи je узео учешће: 

1. НВО Спона чији је представник коментарисао одређене позиције и дао 
сугестије у следећем правцу: 

  
- Да је Ребаланс Буџета нереално планиран и да је потрошачки; 
- Негативан став везано за то да се Буџет општине фанансира из 

донација и кредита; 
- Да је издвајање за капиталне издатке на нивоу од 10 % буџета и да је 

недопустиво мало и да мора бити значајно више средстава 
опредијељено за капиталне инвестиције; 

- Дате су примјебде код примитака и издатка у смислу повећања или 
смањења одређених буџетских позиција, као што су код примитака 
Комунална накнада, Остали приходи и Примици од продаје имовине, а 
код издатака Отплата обавеза из пртходних година и Бруто зараде и 
доприноси на терет послодавца; 

- Да буџетске позиције као што су трансфери Дневном центру за дјецу и 
омладину са сметњама и тешкоћама у развоју , Радио Беранама, 
Спортском центру треба повећати због посебности њихове 
дјелатности, а не вршити смањење у том дијелу; 

 
 



Секретар за финансије и економски развој се сложио са констатацијом да су 
издвајања за капиталне пројекте на незавидном нивоу али да са 
расположивим средствима није могло више бити усмјерено на капиталне 
издатке из разлога што  су у 2018. години судским путем у значајном износу 
наплаћена спорна потраживања из ранијих година која су утицала и на 
смањење осталих позиција Буџета.  
Што се тиче повећања или смањења одређених буџетских позиција секретар за 
финансије је објаснио околности које су утицале на поменуто, исто тако што се 
тиче смањења трансфера према Дневном центру, Радио Беранама и Спортском 
центру секретар је истакао да се морамо руководити досадашњим извршењем 
Буџета и на основу тога реално планирати буџетске ставке  до истека текуће 
године.  
 

 
IV.  За политичке партије 30.11.2018.године у 14:00 h                                                                   

 
Интересовања за јавну расправу није било, такође није било ни сугестија ни 
примједби које су се могле доставити на назначене адресе. 

 
 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ  
И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 


