ИЗВЈЕШТАЈ
О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
Поступајући у складу са чланом 167. Закона о локалној самоуправи („Сл.лист ЦГ“, бр. 02/18,
34/19), члана 130. Статута Општине Беране („Сл.лист ЦГ“-општински прописи бр.42/18), члана
22. Одлуке о начину и поступку учешћа локалног становништва у вршењу јавних послова
(„Сл.лист ЦГ“-општински прописи бр. 22/12) и Закључком предсједника Општине Беране бр.01031-4152 од 20.11.2019. године утврђен је: Нацрт Одлуке о буџету Општине Беране за 2020.
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
20.11.2019. 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 великој сали Општине Беране у следећим терминима:
I.

За НВО сектор и политичке партије 29.11.2019. године од 12:00 - 14:00 h
У јавној расправи су узели учешће:

1. Представник Демократске народне партије Борис Боричић је затражио да се у Буџету за 2020.
годину планира посебна ставка и издвоје одређена средства за Дане руске културе. Исто тако
је истакао да би Општина требало да издвоји 30.000,00 € за набавку кино пројектора како би
биоскоп у Беранама коначно заживио, јер Општина много више средстава издваја за спорт и
спортске манифестације него што улаже у културни живот града.
 Секретар за финансије и економски развој је истакао да се средства за
манифестацију „Дани руске културе“ опредјељују Буџетом сваке године, али није
издвојена као посебна ставка, а све из техничких разлога. Суштина је задовољена,
а то је да се манифесатација успјешно реализује.
 Секретар за финансије и економски развој истиче да је предлог за набавку кино
пројектора како би биоскоп у Беранама коначно заживио оправдан, међутим
морамо се руководити извршењем Буџета из претходних година и да се мора
мислити на отежану финансијску ситуацију у којој се налази Општина, да се Буџет
мора планирати у складу са реалним могућностима, те стога неће бити корекција у
овом дијелу.
2. Јелена Божовић – одборница Нове српске демократије, предложила је да се ставка Подршка
женском предузетништву врати као посебна буџетска ставка у оквиру Секретаријата за
финансије и економски развој, као што је је то био случај у буџету за 2019. годину.
Такође је истакла да се по моделу подршке женском предузетништву треба опредијелити и
10.000,00 € за подршку развоја бизниса младих, како би се на неки начин, отварањем
радних мјеста и развијањем малих и средњих бизниса, омогућио останак младих и
перспективних људи у нашем граду.
 Секретар за финансије и економски развој је истакао да се средства за „Подршку
женском предузетништву“ опредјељују Буџетом сваке године, али није издвојена
као посебна ставка, како је то било и ранијих година, те је сугестија прихваћена и
отворена је ставка Подршка женском предузетништву.
 Такође, идеја да се опредијеле средства за подршку развоја бизниса младих исто
тако је основана, али тренутно нијесмо у могућности да исту реализујемо наредне
године, те да примјеном претходне одлуке можемо видјети ефекте па да у 2021.
години опредијелимо одређена средства и за подршку развоја бизниса младих.

Електронским и писаним путем су дали своје сугестије и предлоге следећи:
3. Марко Лалевић – вд предсједник ОО Покрета за промјене, предлаже обезбеђивање
средстава у износу од 15.000,00 € за имплементацију пројекта СУПЕР СЕНИОР КАРТИЦА
која има за циљ побољшање животног стандарда беранских пензионера. Како у Беранама
живи преко 5.000 пензионера, са веома ниским пензијама и већина се налази у незавидном
материјалном положају, имплементацијом овог пројекта омогућили би се попусти и
погодности у различитим услужним дјелатностима.
 Секретар за финансије и економски развој је усвојио предлог и увећали смо
средства за израду софтвера за имплементацију пројекта СУПЕР СЕНИОР
КАРТИЦА како би донекле помогли бројним припадницима наше
најосетљивије популације, односно пензионерима, са веома ниским примањима
и који су самим тим у незавидном материјалном положају.
4. Горан Киковић – одборник Нове српске демократије, предложио је да се ставка Дани руске
културе буде посебна буџетска ставка у оквиру Секретаријата за спорт, културу, омладину
и НВО.
Такође предлаже да се буџетом предвиде средства за трошкове изградње споменика
маршалу Жукову.
Надаље истиче да се опредијеле средства у износу 1.000,00 € за Удружење добровољаца
ратова до 1918. године, како је истакао за рад поменутог удружења које негује сјећања на
нашу славну прошлост.
 Секретар за финансије и економски развој истиче да се мора мислити на
отежану финансијску ситуацију у којој се налази Општина тренутно и да се
Буџет мора планирати у складу са могућностима, те стога неће бити
корекција у овом дијелу.
5. Синдикат државних службеника и намјештеника Црне Горе, предсједница Тамара Голиш је
предложила да се у буџету Општине Беране за 2020. годину опредијеле средства за
оснивање и рад социјалног савјета у износу од 25.000,00€. Социјални савјет, како истиче,
заузима ставове око разних питања која су од значаја за остваривање и унапређење
економске и социјалне политике, културе социјалног дијалога итд.
 Секретар за финансије и економски развој истиче
да се приликом
планирања Буџета морамо руководити извршењем Буџета из претходних
година и да се мора мислити на отежану финансијску 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 привреднике, предузетнике, МЗ, синдикат и грађане 02.12.2019. године од 12:00 14:00 h
У јавној расправи су узели учешће:
1. Представници МЗ Стари Град, МЗ Буче и МЗ Виницка који су тражили објашњења за
одређене ставке у Буџету и истакли да се задњих година више средстава издваја за
трансфере према мјесним заједницама него раније, али да је то и даље недовољно за све
потребе које имају мјесне заједнице.
 Секретар за финансије и економски развој истиче да је у протеклих 5 година
опредијељен знатан износ за МЗ, али да се приликом планирања Буџета
морамо руководити извршењем Буџета из претходних година и да се мора
мислити на отежану финансијску ситуацију у којој се налази Општина, да се

Буџет мора планирати у складу са реалним могућностима, те стога неће бити
корекција у овом дијелу.
2. Као грађанин сугестију на Нацрт Буџета дала је и Јасмина Ђукић да се у оквиру
Секретаријата за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО у оквиру трансфера за
културу планирају средства за манифестацију „Дани Србије у Беранама“ у износу од
2.000,00 €.
 Секретар за финансије и економски развој истиче да се мора мислити на
отежану финансијску ситуацију у којој се налази Општина тренутно и да се
Буџет мора планирати у складу са могућностима, те стога неће бити
корекција у овом дијелу.
Електронским и писаним путем су дали своје сугестије и предлоге следећи субјекти:
3. ЈУ Полимски Музеј, директорица Вилета Фолић, предлаже да се у трансферима према
установи коју предводи уврсте још 50.000,00 € за уређење меморијалног комплекса на
Јасиковцу, док је остатак од 110.000,00 € обезбијеђен од стране Министарсва културе и
ЕУ фондова.
 Секретар за финансије и економски развој је дјелимично усвојио предлог, те
је ставка 431999 – ЈУ Полимски музеј увећана за 15.000,00€.
4. Регионални бизнис центар, директор Небојша Бабовић, предлаже неколико измјена, и
то: Трансфер према предузећу којим руководи увећати за додатни износ од 10.000,00€,
затим, да се одређене ставке у буџету измијењају по Секретаријатима, као и да се
трансфер од 10.000,00€ за подршку женском предузетништву преусмјери на
Регионални бизнис центар, обрзиром да један од њихових програма и подршка
предузетништву.
 Секретар за финансије и економски развој истиче да се приликом
планирања Буџета морамо руководити извршењем Буџета из претходних
година и да се мора мислити на отежану финансијску ситуацију у којој се
налази Општина, да се Буџет мора планирати у складу са реалним
могућностима, те стога неће бити корекција у овом дијелу
5. Као грађанин сугестију на Нацрт Буџета дао је Небојша Бабовић, и то:
-

Укинути ставку 43196 СУБНОР и ОБНОР и средства преусмјерити у буџет Трансфери
невладиним организацијама. Образложење: Према важећем закону о финансирању
Савеза удружења бораца народноослободилачког рата сл. Лист РЦГ 34/91 средства
за финансирање СУБНОР се обезбјеђују у буџету општина намјенски, на основу
програма о коришћењу средстава.. Како се у међувремену промијенио начин
регистрације удружења, она се сада воде као невладине организације и на
територији Берана постоје двије организације „УБНОР и антифашиста“ и ОБНОР
1941-1945. УБНОР и антифашиста се налази у Јавном регистру НВО као организација
дјелатности културе под бројем 4016, а УБНОР 1941-1945 под бројем 2835, као
организација за заштиту људских и мањинских права. Под бројем 6408 се налази у
Удружење бораца ратова 1990, такође регистрована за заштиту и промовисање
људских права. Овдје се преплићу разни основи дјеловања удружења бораца од
социјалне заштите чланова до очувања појединих тековина бораца. Због тога
СУБНОР и ОБНОР не треба да буду повлаштене, у односу на УБР 1990 и остале НВО,
посебно оне које се баве социјалном заштитом. Средства морају да им се опредјељују

као и осталим НВО, на конкурсу предвиђеним одговарајућом општинском одлуком о
финансирању НВО. У сваком случају, овим средствима треба да располаже
Секретаријата за сарадњу са НВО. Сасвим би оправдано било и елиминисати УБНОР и
антифашиста из било какве расподјеле општинских средстава, с обзиром да им је рад
уско повезан са дјеловањем једне политичке странке, па чак и своје скупове
организују у страначким просторијама, што је у супротности са начелима рада
невладиног сектора.
-

431316 Годишња признања и награде не треба финансирати из буџета Општине, већ
средства треба тражити од донатора, како је и упоредна пракса у другим срединама.
Средства преусмјерити на директно финансирање спортских организација

-

432327 Дан Бијелог штапа треба смањити учешће буџета општине и тражити
средства за финансирање из других извора. С обзиром да се ради о манифестацији
националног нивоа, потребо је организаторе охрабрити да централну маинфестацију
организују и у другим мјестима Црне Горе. Средства опредјељена буџетом
преусмјерити на социјалну заштиту или финансирање НВО.

-

4314 – Трансфери невладиним организацијама – Ову ставку треба распоредити на
буџете секретаријата, као што је сада пракса у Буџету Црне Горе. Приоритете за
финансирање треба ускладити са локалним организационим јединицима, како буи
свака одредила приоритете у односу на свој опсег рада. Тако би Секретаријат за
општу управу и друштеене дјелатности финансирао пројекте из области социјалне
заштите и људских права, а Секретаријат за комуналностамбене послове пројекте из
области уређења града нпр. На овај начин би се унаприједила сарадња НВО сектора
који је прилично разнородан и секретаријата који би добијали добре партнере за
своје активности. Садашња неусклађеност комисије за НВО и осталих секретаријата
је довела и до потпуне анемичности у НВО сектору.

-

Увести ставку финансирања културе – Тренутно иако постоји Секретаријат, не
постоји посебна ставка за финансирање културних радника, што негативно утиче на
развој културе у Општини, посебно у дијелу издаваштва, стварања дјела и осталих
активности културе.


Секретар за финансије и економски развој није усвојио ниједан предлог

Током јавне расправе су и потрошачке јединице и корисници буџетских средстава
достављали додатне примједбе и сугестије, и то:
Секретаријат за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО, предлаже да се са позиције 4314Трансфери НВО одређени дио средстава преусмјери на 431311 Транфери према спортским
клубовима. У образложењу је наведено да ће током 2020. године Општина Беране донијети
Одлуку о формирању Кошаркашког клуба и да је потребан тај износ за финасирање
новоформираног клуба.
Служба скупштине, предлаже да се позиције осталих услуга и службених путовања повећају за
износ умањења репрезентације у оквиру њихове службе.
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

