
 
 

На основу члана 40 и 41 Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. лист 
Црне Горе" 03/19) члана 69 Закона о Буџету и фискалној одговорности ("Сл. лист 
Црне Горе", бр. 20/14, 56/14, 70/17, 4/18 и 55/18), члана 38 став 1 тачка 7 Закона 
о локалној самоуправи ("Сл. лист ЦГ", бр. 2/18, 34/19 и 38/20) и члана 36 став 1 
тачка 7 Статута Општине Беране ("Сл. лист Црне Горе - Општински прописи" 
42/18), Скупштина Општине Беране, на сједници одржаној 27. новембра 2020. 
године, донијела је 
 
 
 

 ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
 

ЧЛАН 1 
Усваја се Завршни рачун буџета Општине Беране за 2019. годину, са следећим 
износима: 
 
I    Средства пренесена из 2018. године: 289.922,09 € 
II   Примици: 10.284.287,76  €   
III  Издаци:  9.978.428,90  € 
IV   Депозити на крају 2019. године: 305.858,86 € 
 

ЧЛАН 2 
Укупни издаци буџета у износу од 9.978.428,90 €  распоређени су на: 
а) текуће издатке и трансфере 6.447.822,14 € 
б) капиталне издатке 518.220,01 €  
ц) отплату дугова 2.817.125,01 € 
д) резерве 195.261,74 €                                                         

ЧЛАН 3 
Депозити на крају 2019. године по завршном рачуну Буџета у износу од 
305.858.86 € преносе се за редовну дјелатност буџета за 2020. годину. 
 

ЧЛАН 4 
Преглед остварених прихода општинског буџета за 2019. годину и њихов 
распоред по оствареним намјенама у билансу буџета за 2019. годину саставни је 
дио овог Завршног рачуна. 
 

ЧЛАН 5 
Завршни рачун ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном 
листу Црне Горе-Општински прописи''. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
 
Број: 02-016/20-317                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Беране, 30. 11. 2020. године                                         Новица Обрадовић 
 

 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

  
Правни основ за доношење Завршног рачуна буџета Општине Беране за 

2019. годину садржан је у одредбама чланова 69 Закона о буџету и фискалној 
одговорности, члана 38 став 1 тачка 7 Закона о локалној самоуправи, чланова 40 и 
41 Закона о финансирању локалне самоуправе и члана 36 став 1 тачка 7 Статута 
Општине Беране којима је прописано да Скупштина Општине доноси Завршни 
рачун. 
 

Завршни рачун буџета Општине Беране представља документ који показује 
начин трошења буџетских средстава у односу на усвојени план буџета. 
 

ПРИМИЦИ 
 

Укупни примици у 2019. години  износили су  10.284.287,76 €  и остварени 
су са 91,74 % у односу на план ( 11.210.000,00 €). 

 
Чланом 5 Закона о буџету и фискалној одговорности  је дефинисано да 

примици обухватају: 
 

1) текуће приходе (порезе, доприносе, таксе, накнаде, концесије и остале 
приходе); 
2) примитке од продаје имовине; 
3) примитке од отплате кредита; 
4) донације и трансфере; 
5) позајмице и кредите (домаће и иностране); 
6) друге приходе, у складу са законом. 
      
 

1) ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 
 
Од укупних примитака, текући приходи учествују са 52,44 % и износе 5,393,540.22 
€. Чине их приходи од пореза, такси, накнада, концесија и осталих накнада. 
 
 Структура текућих прихода је следећа: 
 

 ПОРЕЗИ 
Порези у 2019. години су наплаћени у укупном износу од 3.308.467,40 €  што 

је 95,47 % у односу на план и 2,35 пута више у односу на 2018. годину. У оквиру 
ове позиције су: 

 Приходи од пореза на доходак физичких лица остварени су у износу од 
2.366.520,50 € што чини 94,08 % у односу на планирано, односно у 
поређењу са 2018. годином 4,45 пута више .  

 Приходи од пореза на непокретности у 2019. години остварени су у износу 
од 451.798,44 € што чини 100,40 % у односу на планирано, односно у 
поређењу са 2018. годином више за 11,29% . 

 Приходи од пореза на промет непокретности у 2019. години остварени су 
у износу од 63.003,02 € што чини 63,00 % у односу на планирано 
остварење. У 2018. години приходи од пореза на промет непокретности 



износили су 81.480,83 € односно остварен је њихов пад у односу на 2018. 
годину од 29,33 %. 

 Приходи по основу приреза порезу на доходак физичких лица остварени 
су у износу од 427.145,44 €, што чини 106,79 % у односу на план, а у односу 
на 2018. годину остварење ових прихода је веће за 10,08 %. 
 
 ТАКСЕ 

Таксе у 2019. години су наплаћене у укупном износу од 36.786,48 €, 
односно 66,88 % у односу на план и за 25,43 % мање у односу на 2018. годину. 
Приходе од такси чине: 
 Локалне административне таксе, остварене у износу од 29.517,78 € 

односно 84,34 % у односу на планирана средства, а у односу на остварење 
из 2018. године ови приходи су мањи за 12,71 %. 

 Локалне комуналне таксе у 2019. години су наплаћене у износу 7.268,70 € 
што чини 36,34 % од планираних средстава, а у односу на 2018. годину ови 
приходи су мањи за 53,16 %. 

 
 НАКНАДЕ 

          Приходи од накнада остварени су у износу од 1.866.972,62 € што чини 81,35 
%           планираних средстава. У односу на 2018. годину ови приходи су већи  за 
62,48 %. 

Структура ових прихода је следећа:  
 Накнада за коришћење вода     71.796,28 € 
 Накнада за извађени материјал         6.983,83 € 
 Накнада за заштиту вода од загађивања      3.786,77  € 
 Накнада за коришћење шума                739.901,01 € 
 Накнада за коришћење минералних сировина  19.208,02 € 
 Накнада за уређивање и изградњу грађевинског земљишта   60.682,55 € 
 Накнада за постављање натписа на путу и поред пута    2.459,83 € 
 Годишња накнада при регистрацији друмских моторних  

возила                                                                                  48.004,67 € 
 Остале накнаде  за путеве                                         709.242,43 € 
 Остале накнаде – приход од закупа                      204.907,23 € 

               
 ОСТАЛИ  ПРИХОДИ 

 Остали приходи (новчане казне изречене у прекршајном поступку, 
приходи које органи остварују вршењем своје дјелатности и остали приходи) су 
остварени у укупном износу 181.313,72 € што је 45,84 % од плана, док су у 2018. 
години износили 150.901,27 €. 
 

2) ПРИМИЦИ ОД ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ 
 
 Приходи по основу продаје нефинансијске имовине у 2019. години 
остварени су у износу од 1.160,00 €  што је 23,20 % у односу на планирано, док су у 
2018. години износили 125.406,38€ .  
 

3) ПРИМИЦИ ОД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И  СРЕДСТВА ПРЕНЕСЕНА ИЗ 
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 
 

 Средства од отплате кредита у 2019. години остварена су у износу 
26.308,11 €, што је 35,55 % од планираног.  Износ од 2.808,12 €  односи се 



на уплату ЈУ Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама 
у развоју, на име регулисања међусобних права и обавеза по основу 
репрограма пореза и доприноса запослених у предузећима и установама 
чији је Општина оснивач, док се износ од 23.499,99 € односи на споразум са 
Општином Петњица о исплати зарада и других дажбина за преузете 
раднике. 

 Средства пренесена из претходне године у износу 289.922,09 € 
представљају новчани износ на Консолидованом рачуну Трезора на дан 
01.01.2019.године. 

 
 

4) ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  
 

 ДОНАЦИЈЕ 
 
Текуће донације у износу од 53.367,43 € се односе на донације Фонда за 
професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са 
инвалидитетом –пројекат „Цјеложивотно учење” (34.465,73 €), МУП-а 
за пројекат Службе заштите и спасавања (9.401,70 €), Црногорског 
Олимпијског Комитета за балкански крос (5.000,00 €), Општине Будва  
за набавку возила – цистерне за прање градских саобраћајница на 
територији општине Беране (3.000,00 €), ЦКБ (1.000,00 €) за балкански 
крос и ДОО „Еуро Дом” (500 €) за балкански крос. Укупно остварење у 
односу на планирано износило је 53,37 %. 
 Капиталне донације у износу од 241.056,80 €  представљају 
реализацију пројекта „Зелена острва – ИПА 2“ прекограничне сарадње 
Црне Горе и Албаније. Остварено је 120,53 % од планираног износа 
укупних капиталних донација, а 2,04 пута више него у 2018. години. 

 
 ТРАНСФЕРИ 

 
 Трансфери од Егализационог фонда остварени су у износу од 
3.737.277,16 €  што је 101,01 % од планираног износа. У поређењу са 
2018. годином ови трансфери су мањи за 12,94 %. 
 Трансфери од државног буџета остварени су у износу од 105.400,00 
€ и у односу на план остварени су са 52,70 %. Овај износ чине уплате 
министарстава за имплементације пројеката и то: 

o Министарство пољопривреде и руралног развоја 59.000,00 €: 
изградња водовода Буче (20.000,00 €); санација путева 
Џаковица (17.000,00 €), Доње Заостро (7.000,00 €) и Горње 
Заостро (5.000,00 €); изградња капеле у Загорју (5.000,00 €). 

o Министарство културе 43.400,00 €:  за „Тхундер Фест“ 
(11.500,00 €); за спомен комплекс на Јасиковцу (20.000,00 €); 
за набавку клавира Музичкој школи (11.900,00 €). 

o Министарство рада и социјалног старања 2.000 € за услуге 
стручног консултанта у области социјалне и дјечије заштите. 

 Трансфери од Завода за запошљавање (Фонд за професионалну 
рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом) у износу 
од 36.255,95 €. 

 
 
 



 
5) ПОЗАЈМИЦЕ И КРЕДИТИ 

 
 Приливи по основу позајмица и кредита у 2019. години  износе  
400.000,00€ колико су и планирани. Ови приливи представљају краткорочне 
позајмице из Егализационог фонда. 

 
6) ДРУГИ ПРИХОДИ 

 
Других прихода, у складу са Законом, није било у 2019. години. 

 
 
 
 

ИЗДАЦИ 
 

Укупни издаци  у  2019. години  износили су  9.978.428,90 €  односно 89,01 
% у односу на план (11.210.000,00 €).  

 
Чланом 6 Закона о буџету и фискалној одговорности  је дефинисано да издатке 
чине: 
 
1) текући издаци (бруто зараде и доприноси на терет послодавца, остала лична 
примања, расходи за материјал и услуге, текуће одржавање, камата, рента, 
субвенције и остале издатке); 
2) трансфери за социјалну заштиту; 
3) трансфери институцијама, појединцима, невладином и јавном сектору; 
4) капитални издаци за набавку и инвестиционо одржавање финансијске и 
нефинансијске имовине; 
5) дате позајмице и кредити; 
6) отплата дугова, гаранција и обавеза из претходних година; 
7) остале исплате, у складу са законом. 
 

1) ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ 
 

Укупни текући издаци Општине Беране у 2019. години износили су 
2.953.907,38 €, што је 86,20 % од планираног, односно у поређењу са 2018. 
годином више  за 16,02 %. 
 

Текуће издатке чине: 
 Бруто зараде и доприноси, који су остварени у укупном износу 2.269.437,62 

€, односно 86,45 %  у односу на план.   
 Остала лична примања су извршена  у укупном износу 58.522,00 €, односно 

89,50 %  у односу на план. Остала лична примања чине накнаде 
одборницима локалног парламента, накнаде савјетима и радним тијелима, 
накнаде етичким комисијама, накнаде одборницима за вјенчања, исплате 
по рјешењима запосленим за смрт ужег члана породице и остале накнаде.  

 Расходи за материјал су остварени у укупном износу од 128.892,55 €, 
односно 91,03 %  у односу на план и за 28,19 % више у односу на 2018. 
годину. Највећи дио ових издатака се односи на расходе за гориво и 
расходе за енергију. 



 За расходе за услуге издвојено је укупно 171.472,06 €, што чини 67,30 % од 
планираних расхода, односно за 16,88 % мање у односу на 2018. годину. У 
структури ових расхода највише је утрошено на консултантске услуге, 
пројекте и студије у износу 52.772,24 €, затим следе издаци за службена 
путовања и остале услуге. 

 Расходи за текуће одржавање износили су 17.866,89 € односно 74,45 % у 
односу на план и 14,80 % више у односу на 2018. годину. 

 Расходи за камате су износили 114.155,87 € односно 100,00 % у односу на 
план.  

 Издаци за закупнину су износили 2.096,69 €, што је 95,30 % од планираног. 
 На  име субвенција исплаћено је укупно 98.333,58 €, што чини 98,33 % од 

планираног износа, односно 58,12 % више у односу на 2018. годину. Све 
субвенције се односе на субвенције у пољопривреди, у складу са 
Агробуџетом Секретаријата за пољопривреду, туризам, водопривреду и 
заштиту животне средине за 2019. годину.  

 На  име осталих издатака  ангажовано је укупно 93.130,12 €,  што чини 
93,46% од планираног износа. Највећи дио ових издатака чине трошкови 
судских поступака (41.033,74 €), затим издаци по основу уговора о дјелу и 
трошкова осигурања.  

 
 

2) ТРАНСФЕРИ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 
 

 У 2019. години на овој позицији је утрошено 152.601,51 €, односно 87,20 % 
од планираног износа. Издаци ове позиције обухватају исплаћене отпремнине по 
основу споразумног раскида радног односа за запослене у општини и установама 
и предузећима чији је општина оснивач.  
 
 

3) ТРАНСФЕРИ  ИНСТИТУЦИЈАМА, ПОЈЕДИНЦИМА, НЕВЛАДИНОМ  И 
ЈАВНОМ СЕКТОРУ 

  
 На овој позицији исплаћено је 1.564.758,43 € што чини 94,55 % од 
планираног износа, а у поређењу са 2018. годином ови трансфери су већи за 
20,49%. 
 
Структура ових трансфера  је следећа :  

- трансфери образовању 118.259,01 € 
- трансфери институцијама културе и спорта  249.283,57 € 
- трансфери невладиним организацијама            13.261,50 € 
- трансфери политичким партијама, странкама и удр. 54.268,50€ 
- трансфери за једнократне социјалне помоћи   41.271,50 € 
- трансфери за лична примања припавника     3.787,90 € 
- остали трансфери појединцима 35.815,33 €   
- остали трансфери институцијама                                       1.048.811,12 € 

 трансфери мјесним заједницама         257.990,58 € 
 трансфери Туристичкој организацији             70.500,00 € 
 ЈУ Дневни центар за дјецу са тешкоћама у развоју     200.000,00 € 
 трансфери Црвеном крсту        12.000,00 €  
 СУБНОР и ОБНОР                                          1.500,00 € 
 Трансфери за изградњу Храма у Беранама           20.000,00 € 



 ЈУ Центар за културу                                                                303.381,37 € 
 ЈУ Полимски музеј                                183.439,17 € 
 

 Трансфери јавним предузећима су укупно износили 1.776.554,82 €  што у 
односу на план износи 99,95 %, а у поређењу са претходном годином више за 
11,63 %.  

 
Њихова структура је следећа:  

 ДОО Комунално                                   310.000,00 € 
 ДОО Радио Беране                              130.000,00 € 
 ДОО Спортски центар                       322.481,99 € 
 ДОО Бенерго                                            12.000,00 € 
 ДОО Агенција за изградњу и развој Берана          944.072,83 € 
 ДОО Регионални бизнис центар                                   55.000,00 € 
 ДОО Паркинг сервис                                                             3.000,00 € 

 
4) КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ  И НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ;  
 
 Издаци по основу  капиталних инвестиција су извршени у износу од 
518.220,01 € , што чини 43,95 % од планираног износа.  

          Структура капиталних издатака је следећа: 
-    Издаци за локалну инфраструктуру су износили 173.222,53  €, што је 53,71 

%  од планираног износа 
- Издаци за грађевинске објекте су износили 129.849,77 €, што је 30,42 % од 

планираног 
- Издаци за опрему су реализовани са 58,71 % у односу на планирано или           

28.829,05 €.    
- Позиција издатака по основу инвестиционог одржавања у 2019. години је 

износила 85.377,54 €  или 50,22 % у односу на план. 
-  Остали капитални издаци су реализовани са 47,91 % у односу на планирано 

или 100.941,12 €. 
 

У Извјештају о капиталним расходима и финансирању се налази аналитика 
датих позиција и ближе информације о утрошеним средствима капиталног 
буџета. 

  
5) ДАТЕ ПОЗАЈМИЦЕ И КРЕДИТИ 

 
У 2019. години Општина Беране није имала издатака по овом основу. 
 
 

6) ОТПЛАТЕ ДУГОВА, ГАРАНЦИЈА И  ОБАВЕЗА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА 
 
 Издаци по основу  отплате дугова, гаранција и обавеза из претходних 

година износили су 2.817.125,01 €, што чини 100,88 % планираног 
износа. Овај износ чине: 

 отплата дуга по основу кредитних обавеза 1.118.535,71 €; 
 отплата обавеза из претходног периода 1.698.589,30 €;  

 
 



 
7) ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 

 
 У оквиру осталих исплата  (текуће и сталне буџетске резерве) у 2019. 

години је исплаћено 195.261,74 € на име текуће буџетске резерве.                                                    
Ови расходи су остварени са 99,88 % од планираног износа. 

 
Министарству финансија  су  достављени мјесечни, квартални  и  годишњи 
финансијски извјештаји  за 2019. годину на обрасцима прописаним Законом о 
финансирању локалне самоуправе, Правилником о садржају извјештаја о укупно 
оствареним примицима и издацима и издацима  по потрошачким јединицама и 
извјештаја о неизмиреним обавезама и буџетском задужењу општина и 
Правилником о начину сачињавања и подношења финансијских извјештаја 
буџета, државних фондова и јединица локалне самоуправе. 
 

  
 
 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
 

 


