
ИЗВЈЕШТАЈ 
О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ 

НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ ЗА 2022. 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- 
 01- 018/21- 2234 од 08.11.2021. године утврђен је: Нацрт Одлуке о буџету Општине Беране за 
2022. 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 
08.11.2021. 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. 
Први термин 12.11.2021. године и други термин 19.11.2021.године у термину од 10.00-11.00 
часова. 

I- ПРИВРЕДНИЦИ И ПРЕДУЗЕТНИЦИ, ГРАЂАНИ, ПРЕДСТАВНИЦИ МЗ И СИНДИКАТ 
12.11.2021. ГОДИНЕ ОД 10.00-11.00 ЧАСОВА 
 

У јавној расправи су узели учешће: 
 

Представник Исламске вјерске заједнице у Беранама, Рифат Личина. 
 
На овој расправи, представник Исламске вјерске заједнице, Рифат Личина, исказао је 
незадовољство што у буџету за 2022. годину ова вјерска заједница није препозната са посебном 
буџетском ставком, обзиром на чињеницу да, како је рекао, припадника ове вјерске заједнице у 
Беранама има око 15%. 
У буџету је предвиђена ставка - за остале вјерске заједнице у износу од 1.000,00 €. Збирни конто је 
21.000,00 еур (за Храм 20.000,00 еур + 1.000,00 еур за остале вјерске заједнице). 
Представник Исламске вјерске заједнице Рифат Личина је казао да ова вјерска заједница не жели 
да се умањују средства за изградњу Храма у Беранама да би се увећала позиција за остале вјерске 
заједнице и истрајао је у захтјеву да ова вјерска заједница жели да у буџету за 2022. год. буде 
препозната на посебној буџетској позицији са реално могућим средствима. 
 
Представник Мјесне заједнице Парк, Видоје Рмуш 
 
Представник мјесне заједнице Парк, Рмуш Видоје, дискутовао је на теме које нијесу биле у 
директној вези са буџетом за 2022.год. али је његовом излагању посвећена потребна пажња. 
Он је подсјетио да је прије осам година обећано прикључење на градску канализациону мрежу 
овој МЗ, које још није реализовано. 
Такође, навео је проблем неасфалтираних улица у овој МЗ према обилазници, затим проблем 
“дивље депоније смећа” на заобилазници. 
 

Секретар за финансије и економски развој уважавајући све изнијете примједбе и сугестије, 
дјелимично је усвојио предлог Исламске заједнице да буде препозната у буџету Општине 
Беране и измијењен је назив конта, тако да стоји „Трансфер за изградњу храма у Беранама, 
Исламској заједници и осталим вјерским заједницама“, Прихваћено је увећање за издвајање 
Исламској заједници у оквиру овог конта са 1.000,00 на 2,000,00€, тако да стоји 22.000,00 €. 

 



Надаље, такође уважавајући све изнијете примједбе и сугестије представника МЗ Парк, 
Видоја Рмуша, Општина Беране је у буџету за 2022. годину предвидјела ставку остали 
капитални издаци у Секретаријату за инвестиције и пројекте, са којег би могло бити 
реализовано прикључење на градску канализациону мрежу тој МЗ. Што се тиче проблема 
око неасфалтираних дјелова улица које се повезују са заобилазницом, у  том дијелу је 
задужена доо „Агенција за изградњу и развој Берана“ која се такође финансира из буџета за 
2022. годину. 

 
II- НВО И ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ 12.11.2021. ГОДИНЕ ОД 10.00-11.00 ЧАСОВА 

 
Није било заинтересованих. 

 
III- ЕЛЕКТРОНСКИМ И ПИСАНИМ ПУТЕМ СУ ДАЛИ СВОЈЕ СУГЕСТИЈЕ И ПРЕДЛОГЕ 

СЛЕДЕЋИ: 
 
- Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне 

средине 

Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине доставио је 
сугестију да се ставка 4149 (остале услуге) увећа за 800,00 €, јер је овај секретаријат у обавези да 
2022. године распише конкурс за додјелу линија у приградском превозу. Предвиђени износ од 
7.000,00 € на овој ставци је резервисан за измјену електронског регистра стамбених зграда 
(2.000,00 €) и услуге дезинсекције (5.000,00 €).  

За све недовољно планиране издатке постоји у буџету текућа буџетска резерва која се може 
искористити уколико буде заиста потребно за све горе наведено. Буџет секретаријата је 
урађен на основу досадашњих извршења. 

- Служба за скупштинске послове 

Служба за скупштинске послове доставила је следеће примједбе: увећати ставку 4111 (нето 
зараде) за 10.000 €; ставку 4149 (остале услуге) опредијелити у износу од 2.000,00 €; ставку 4141 
(службена путовања) увећати за 1.000,00 €; ставку 4142 (репрезентација) увећати за 1.000,00 €.  

За све недовољно планиране издатке постоји у буџету текућа буџетска резерва која се може 
искористити уколико буде заиста потребно за све горе наведено. Буџет секретаријата је 
урађен на основу досадашњих извршења. 

- Регионални бизнис центар д.о.о. Беране 

Извшни директор Регионалног бизнис центра Беране Небојша Бабовић затражио је да се 
трансфер РБЦ-у повећа са предвиђених 45.000,00 € на барем 70.000,00 €, услед најављеног 
повећања минималних и нето зарада на државном нивоу, што би условило потешкоће у покрићу 
редовних трошкова зарада, режијских трошкова и програмских активности РБЦ-а. Такође, 
захтијевано је да се средства у износу од 10.000,00 € из ставке 41993 „Женско предузетништво“ 
преусмјере РБЦ-у на управљање из разлога ефикасности и ефективности пројекта, јер је РБЦ 
основан са циљем подршке развоју предузетништва и посједује капацитет за спровођење овог 
пројекта. Осим тога, захтијева се и да се ставка 43266 „Трансфери регионалном бизнис центру“ 
преусмјери са Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности на ставку у Секретаријату 
за финансије и економски развој, обзиром да је РБЦ организација усмјерена ка економском 
развоју. 



Средства за ДОО су увећана и биће на нивоу из 2021.године, стога ће и „Регионалном бизнис 
центру“ бити опредијељен износ као и претходне године. Тренутно Општина није у 
могућности да увећа тај износ, због отежане финансијске ситуације у којој се налази. Што се 
тиче ставке за Женско предузетништво да би се она измјестила из Секретаријата за 
финансије и економски  развој неопходно би било измијенити Одлуку о критеријумима, 
начину и поступку расподјеле средстава за подршку женском предузетништву“ (Службени 
лист Црне Горе – општински прописи“, бр.054/19 од 30.12.2019), што није у надлежности 
нашег секретаријата. Размотриће се иницијатива да убудуће трансфери РБЦ буду у саставу 
Секретаријата за финансије и економски  развој. 

- Паркинг сервис д.о.о. Беране 

В.Д. извршног директора Паркинг сервиса Маринко Сенић затражио је да се у 2022. години за 
Паркинг сервис опредијели барем 7.000,00 € из буџета због отежаних услова пословања услед 
пандемије корона вируса (приходи предузећа преполовљени). 

Средства за ДОО су увећана и биће на нивоу из 2021.године, стога ће и „Паркинг сервису“ 
бити опредијељен износ као и претходне године. Тренутно Општина није у могућности да 
увећа тај износ, због отежане финансијске ситуације у којој се налази. 

 
- Управник зграде „Просвјете“ у Беранама Жељко Бојић поднио је захтјев за 

уређење прилаза овој згради која се налази у ул. Врњачкобањској бр. 10 у Беранама.  
 
Ово питање је у надлежности Агенције за изградњу и развој која се финансира 
из буџета Општине. 

 
- Тамара Кењић, одборница Демократске Црне Горе, упутила је захтјев да се 

опредијеле додатна средства за капиталне издатке која се односе на реконструкцију 
и санацију фасаде и балкона на Спомен кући војводе Гавра Вуковића у износу од 
17.000,00 €, као и за замјену кровне конструкције на згради Центра за културу у 
износу од 11.000,00 €.      
 
За ове пројекте треба аплицирати кроз државни буџет и буџет Министарства 
просвјете, културе и спорта. 

 
- Јелена Божовић, одборница Нове Српске Демократије, упутила је захтјев за да се 

буџетом за 2022.годину планира изградња моста у селу Главаца преко ријеке 
Гуњара. Доставила је и предрачун за извођење радова на мосту у износу од 3.225,01 
€. 
Буџетом за 2022. годину су планирана средства за Трансфере Мјесним 
заједницама, које имеђу осталог постоје за поправку, санацију и изградњу  свих 
радова у МЗ па самим тим и ова активност се може спровести кроз постојећа 
планирана средства. 

 
- Јасмина Ђукић је предложила корекције у буџетским ставкама Службе за 

скупштинске послове и то: остале услуге повећати са 2.000,00 на 7.000,00 € и 
репрезентацију са 1.000,00 на 3.000,00 €.  Као разлог је навела да се из ставке „остале 
услуге“ финансирају трошкови објављивања скупштинских одлука у „Службеном 
листу ЦГ“, објаве јавних позива и конкурса у дневним новинама, штампање 
публикација, снимање сједница скупштине и остало. За репрезентацију је наглашено 



да овај износ није довољан, јер осим делегација које прима предсједник скупштине 
потребно је обезбиједити и средства поводом одржавања свечане сједнице 
скупштине општине Беране у јулу 2022. Такође је предложено да Општина Беране 
организује манифестацију „Дани Србије у Беранама“ у 2022. години и да за ту сврху 
предвиди посебну ставку и одређени износ у буџету.  

 

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, и да је буџет службе урађен на 
основу досадашњих извршења.  
У Буџету у оквиру Секретаријата за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО 
постоје резервна средства за културне манифестације које се могу искористити 
за манифестацију „Дани Србије у Беранама“. 

 
Секретар за финансије и економски развој истиче да се Буџет планирао у складу са 
могућностима и да је Буџет урађен на основу досадашњих извршења.  
Такође због потпуног извршења прихода од Пореза на доходак физичких лица у 2021. 
години, увећан је Буџет у односу на Нацрт, који је расподијељен на текуће издатке за порезе 
и доприносе, као и да су планирана средства за ЈУ и ДОО друштва увећана и на нивоу су из 
2021. године. 
 

 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ  

И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 


