
ИЗВЈЕШТАЈ 
 

О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ 
НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ 

БЕРАНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

 Поступајући у складу са чланом 167. Закона о локалној самоуправи („Сл.лист 
ЦГ“, бр. 02/18, 34/19), 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.01-031-2779 од 12.09.2019. 
године утврђен је: Нацрт Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о буџету Општине 
Беране за 2019. 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 12.09.2019. године, постављен на сајту Општине Беране 
www.berane.me  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 18.09.2019. године у 13:00 h 
 
У јавној расправи су узели учешће: 

 
1. Директор „Комунално“ доо Беране – Зоњић Горан који је истакао да средства 

опредијељена за трансфер према Комуналаном предузећу нијесу довољна за 
нормално функционисање и да Буџетом за 2019. годину треба опредијелити 
више средстава. 

2. ВД Директора Регионалног бизнис центра доо Беране – Небојша Бабовић који 
је истакао да су средства опредијељена за трансфер према Регионалном 
бизнис центру није довољан да се оствари минимум пословања  РБЦ-а за 2019. 
годину и да треба опредијелити више средстава како би могли несметано да 
функционишу.  
 

Секретар за финансије и економски развој истиче  да се приликом планирања  
Буџета морамо руководити извршењем Буџета из претходних година, као и 
инструкцијама Министарства финансија и да се мора мислити на отежану 
ситуацију у којој се налази Општина, да се Буџет мора планирати у складу са 
реалним могућностима, те стога неће бити корекција у овом дијелу. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



II. За МЗ, синдикат и грађане 20.09.2019. године у 13:00 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 23.09.2019. године у 13:00 h 
 
У јавној расправи су узели учешће: 
 

1. Организација савеза бораца НОР-а 1941-1945 Беране чији је представник 
истакао да су ускраћени за приход који су имали по основу игара на срећу, 
па самим тим средства која су опредијељена на буџетској ставци 43196- 
СУБНОР И ОБНОР недовољна и да се морају увећати како би они могли да 
спроводе одређене активности у оквиру своје организације. 
 

Секретар за финансије и економски развој истиче да се већ једном 
приликом планирања Буџета дјелимично усвојио предлог ове 
организације, на начин да је ставка 43196 – СУБНОР И ОБНОР увећана за 
500,00€, тако да неће бити измјена у овом дијелу. 

 
IV.  За политичке партије 24.09.2019. године у 13:00 h 

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

 
 

  Током јавне расправе су и потрошачке јединице – корисници буџетских 
средстава достављали додатне примједбе и сугестије.  
 

Узимајући дате сугестије као оправдане извршена је корекција у 
Секретаријату за финансије и економски развој у дијелу Текуће буџетске 
резерве - повећање за 36.000,00 € и у Служби заштите на позицији остале 
услуге повећање у износу од 14.000,00 €. 

 
 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ  
И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 


