
ИЗВЈЕШТАЈ 
О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ 

НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
 Поступајући у складу са чланом 167. Закона о локалној самоуправи („Сл.лист ЦГ“, бр. 02/18, 
34/19 и 38/20),  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.01-
018/20-2469 од 27.11.2020. године утврђен је: Нацрт Одлуке о буџету Општине Беране за 2021. 
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 
27.11.2020. 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 по првобитном плану у два термина. 
Међутим, како због извођења грађевинских радова у згради Општине нису били у могућности да 
обезбиједе простор који задовољава епидемиолошке критеријуме за први термин 03.12.2020. 
године, одржана је централна јавна расправа за све заинересоване стране 08.12.2020.године у 
термину од 12.00-13.00 часова. 
 
У јавној расправи су узели учешће: 
 

1. НВО „ОРГАНИЗАЦИЈА ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ ОПШТИНА БЕРАНЕ, ПЛАВ, РОЖАЈЕ, 
АНДРИЈЕВИЦА, ПЕТЊИЦА И ГУСИЊЕ“  - СТОЈАН КУКАЉ је изразио незадовољство 
Нацртом Одлуке о Буџету за 2021. годину у дијелу који се односи на трансфере према 
невладиним организацијама. Износ који је опредијељен за невладине организације је 
недовољан и треба га повећати, а организације које се баве  одређеним степеном 
инвалидитета посебно издвојити и опредијелити им више средстава као што је био случај 
ранијих година. 

2. НВО „СЈЕВЕРНА ЗЕМЉА“ – МАРИНКО БАРЈАКТАРОВИЋ је такође изразио незадовољство 
за износ опредијељених средстава невладиним организацијама, сматрајући да је то 
недовољно и да треба обезбиједити више средстава за НВО сектор, јер НВО сектор има 
велики значај за Општину и град у цјелини. Навео је да је незадовољан Одлуком о 
измјенама и допунама Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава 
НВО која је актуелна и питао зашто Општина Беране има Одлуке које нису у складу са 
Законом. 

3. НВО „ЦЕНТАР КРЕАТИВНИХ ВЈЕШТИНА“ – СЛОБОДАН ТОМАШЕВИЋ је дао одређене 
сугестије и примједбе, а између осталог и да у образложењу буџета није дат дововољан број 
података у смислу детаљних информација, односно да се образложе ставке Остале накнаде, 
Остали расходи за материјал, Остале услуге и Остало, као и тачан податак о броју 
запослених у општини. Надаље, сугерисано је да се средства за НВО сектор увећају са 
7.000,00 € на 40.000,00 €, јер сматрају да се НВО сектор у протекле двије године значајно 
оштећен у смислу одобрених и исплаћених средства. Начин на који би се увећала средства 
за НВО сектор предложе да се у потпуности укине ставка Закуп термина у спортским 
објектима, затим да се умањи ставка набавка службених аутомобила, као и организација 
концерата из разлога ситуације са КОВИД-19. 

4. НВО „ГРАДСКО КУЛТУРНО УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО ЛИМ“ – ХАЏИ МИЛИСАВ ТМУШИЋ 

је истакао колики је значај културе и невладиних оргаанизација и изјавио да се недовољно 
улаже и у културу и у невладине организације и да је потребно опредијелити много више 



средстава. Тражио је да се формира одређена комисија која би извршила провјеру свих 
невладиних организација на нивоу општине. 

5.  НВО „ГЛАСНИЦИ НАДЕ“ – БРАНКА ТОМАШЕВИЋ  је такође изнијела мишљење да треба 

обезбиједити више средстава за трансфере према невладиним организацијама како би се 
могли реализовати пројекти који су од значаја за град. 

6. НВО „ШКОЛА СПОРТА ИВА“ – БАБОВИЋ ТАМАРА  је истакла да средства према НВО 
сектору треба повећати и да се у потпуности слаже са примједбама Слободана Томашевића. 

 Секретар за финансије и економски развој уважавајући све изнијете примједбе и 
сугестије, као разлог за умањење трансфера за НВО је истако да је буџетом 
опредијељено 12.000.00 € за транфере према Удружењу добровољних даваоца криви, 
на уштб транферима за НВО. Нико од присутних није имао ништа против тога да се 
помогне то НВО удружење, али су предлагали разне начине на које би могли да 
преусмјеримо средства за додатно увећање трансфера за остале НВО. 
Дјелимично је усвојен предлог, па су трансфери према НВО организацијама увећани 
за 2.000,00, на начин да смо умањили средства за организацију концерата за исти 
износ. 
 
ПРЕДСТАВНИЦИ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА БЕРАНЕ: 
 

7. Водовод и канализација д.о.о.  -  директор Вуко Тодоровић је изразио мишљење у 
дијелу који се односи на планирана средства за трансфере према предузећу Водовод и 
канализација д.о.о. износећи да су та средства планирана за постројење  за пречишћивање 
отпадних вода и да су та средства недовољна за ту намјену те стога треба опредијелити 
више. Истакао је да разумије у каквој се ситуацији налази Општина и да треба имати 

разумијевања, али да су ипак та средства недовољна за функционисање постројења. 
8. Комунално д.о.о. – директор Саво Вучетић је нагласио велики значај које има предузеће 

Комунално д.о.о.  и да су средства која су опредијељена за трансфере према предузећу 
Комунално д.о.о. недовољна за правилно функционисање, јер ту је и набавка механизације , 
затим цистерне за воду, санација и адаптација градске капеле, санирање депонија и остало. 
Све то изискује огромне трошкове а од огромног значаја су за град те стога и опредијељени 
износ треба повећати. 
 

 Секретар за финансије и економски развој је указао да се приликом планирања 
Буџета морамо руководити извршењем Буџета од претходне године, јер нам то 
датирају и смјернице Министарства финансија и да се мора мислити на отежану 
ситуацију у којој се налази Општина. Из тих разлога  Буџет се 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: 

 
9. Вујовић Борис, који предлаже да се у буџету опредијеле средства за адаптацију и санацију 

парка у Луговима, како би се на адекватнији начин водило рачуна о заштити и одржаванју 
истог. 

 Секретар за финансије и економски развој наглашава да ће у наредној години бити 
изграђен Цитес центар, као и да је планиран мост преко ријеке Лим који би повезивао 
Доње Луге и Доњу Ржаницу са Пешцима, па самим тим и простор у Луговима ће се 
адаптирати и постати дио града са свом потребном инфраструктуром. 

 
 



10.  НЕВЛАДИНА ФОНДАЦИЈА „И ЈА ИМАМ ПРАВО ДА БУДЕМ МАМА“ предаже да се буџетом 
опредијеле средства за лијечење неплодности за парове/појединце. 

 Секретар за финансије и економски развој свјестан је значаја ове важне теме, али 
тренутна финансијска ситуација у којој се Општина налази онемогућава издвајања у 
ову сврху. Надамо се да ће се и држава укључити у решавање овог проблема јер 
издаци по том основу превазилазе могућности општинских буџета. 

 
11.  ОРГАНИЗАЦИЈА САВЕЗА БОРАЦА НОР-А 1941-1945 БЕРАНЕ чији представници су 

истакли да су 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. 

 
12.  УДРУЖЕЊЕ БОРАЦА НОР-А И АНТИФАШИСТА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ чији представници су 

тражили такође повећање  у том дијелу а које се односи на финансирање њихових 
активности, као и повећање финансирања НВО сектора са 7.000,00 € на 53.500,00 €. 
 

13.  ДИРЕКТОР ПАРКИНГ СЕРВИСА ДОО БЕРАНЕ – МАСЛОВАРИЋ МИОМИР је истакао да 
износ који је Буџетом опредијељен према Паркинг сервису треба повећати на 10.000,00€, а 
као разлоге наводи да услед новонастале ситуације са КОВИД-19 Паркинг сервис је као 
резултат имао велики пад привредне активности, те да би поменути износ задовољио 
потребе за нормалним функционисањем у 2021. години.  

 Секретар за финансије и економски развој је указао да се приликом планирања 
Буџета морамо руководити извршењем Буџета од претходне године, јер нам то 
датирају и смјернице Министарства финансија и да се мора мислити на отежану 
ситуацију у којој се налази Општина. Из тих разлога  Буџет се мора планирати у 
складу са могућностима, те стога неће бити корекција у овом дијелу. 

 
14. БОРИС БОРИЧИЋ - ПРЕДСТАВНИК ДЕМОКРАТСКЕ НАРОДНЕ ПАРТИЈЕ је затражио да се у 

Буџету за 2021. годину планирају средства 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, између осталог напомиње да се 
средства за набавку службених аутомобила нијесу приоритетна у односу на културни 
живот града. 

 Секретар за финансије и економски развој истиче да је предлог за набавку кино 
пројектора како би биоскоп у Беранама 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.   
Напомињемо да се тренутно реновирају одређене просторије у Центру за културу, 
такође у плану је опремање биоскопске сале централним гријењем и тиме се све 
укупно стварају претпоставке за ревитализацију биоскопа у пуном капацитету. 
Средства за набавку службених аутомобила су средства за постојеће обавезе по 
основу лизинга и куповину аутобуса за потребе општине и спортских клубова. 
 

 
 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ  
И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 


