Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о Буџету, садржан је у члану 24. Закона о буџету
(Службени лист РЦГ, број 40/01,44/01,71/05 и 12/07).
Законом је предвиђево да се Буџет усваја да краја децембра текуће године за наредну
годину. Међутим, нијесу се стекли услови за доношење буџета општине зато што комисија
Егализационог фонда за финансирање локалне самоуправе није донијела Oдлуку о
расподјели средстава за 2017 годину. Из горе наведених разлога , Скупштина општине
донијела је Одлуку о привременом финсансирању сходно цитираном закону од мјесечног
износа 1/12 стварних издатака у претходној години.
Током децембра мјесеца усвојен је Буџет Црне Горе. Комисија за финансирање локалне
самоуправе обавијестлиа нас је да ће средства из Егализационог фонда за први квартал
2017.године бити распоређивана као у претходној години, чиме су се стекли услови за
реално планирање буџетских прохода у овој години.
Приликом планирања буџета за 2017. годину, пошло се од следећих параметара:
- остварења буџета у претходној години,
- обим планираних средстава за 2017. годину,
- степен реализације планираних активности корисника буџета за 2016. годину,
- обим и структура захтјева корисника буџета за 2017. годину,
Према подацима Секретаријата за послове локалне управе , планирани приходи Буџета у
прошлој години од 2.496.225,82 € остварени су у висини од 88,97%, расходи су реализовани
у висини од 78,63% што указује да је већи дио од планираних обавеза и реализован. Када
је ријеч о обиму планираних средстава треба рећи да је у овој години Буџет мањи за
12,21%, због дјелимично реализованих капиталних донација.
Што се тиче захтјева корисника Буџета, Секретаријат је као и ранијих година тражио од
свих корисника да доставе потребну документацију и своје програме за 2017. годину.
Чињеница је такође да су захтјеви корисника Буџета знатно изнад могућности па је било
нужно кроз одговарајуће програме дефинисати приоритете трошења средстава како би се
што објективније задовољиле стварне потребе.
План буџета рађен је у склада са препорукама Министарства финансија за 2017.годину у
мјери колико је то било могуће.
Имајући у виду чињеницу да оперативни Буџет има приоритет у односу на капитални због
функционисања локалне управе и свих корисника Буџета , потребно је истаћи да ће се за
капитални буџет опредијелити 895.272,60 еура, односно 40,67% од плана.
Законом о финансирању локалне самоуправе (Службени лист РЦГ, бр. 42/03 и 44/03)
предвиђен је нови начин финансирања локалних самоуправа што подразумијева
остварење прихода по следећим основама:
1. Сопствени приходи ,
2. Законом уступљених прихода,
3. Егализационог фонда,

4. Буџета Црне Горе.
У структури прихода није дошло је до значајних помјерања.Средства из Егализационог
фонда која служе за финансирање локалних управа индентична су у односу на претходну
годину.
Када је ријеч о структури расхода у оперативном дијелу Буџета евидентно је да је обим
средстава реално утврђен и да исти омогућује функционисање свих корисника Буџета.
Значајнијих промјена у позицијама Буџета у односу на претходну годину није било што
се види из прегледа структуре расхода планираних за 2017.годину.
Наиме расходну страну чине:
-трошкови органа локалне управе и осталих корисника;
- трансфери корисницима Буџета;
- капитални Буџет;
- текућа буџетска резерва;
- стална буџетска резерва.
У складу са утврђеним Нацртом Буџета за 2017.годину за капитални Буџет планирано је
895.272,60 €. што чини 40,67% од укупног Буџета.Треба нагласити да је у условима
економско-финансијске кризе и могућности Буџета овај дио средстава усмјерен за
реализацију инфраструктурних пројеката.
Капиталне инвестиције општина није у могућности да сама исфинансира, начин
финансирања истих је из више извора:учешће грађана, општинског Буџета, Буџета Црне
Горе, Дирекција за јавне радове, Дирекција за путеве, хуманитарних организација,
донатора идр.
У овој години биће реализовани следећи инвестициони пројекти који су започети а биће
финансирани од стране Дирекције за путеве, Дирекције за јавне радове, међународних
одганизација као и пројеката прекогранична сарадња од стране ЕУ :
Наставак Пројеката уређења градског трга,
Наставак Пројеката реконструкције градског водовода
хидроцентрале Кркори.
Наставак пројекта обнова фасада.
Пројекат изградње куће воћа.
Наставак пројекта реконструкције Касарне у Јошаници,
Изградња дјечијег игралишта.
Асвалтирање улица и урађање тротоара.
Реконструкција зграде старе болнице.
Трансфер станица.

са

изградњом

Мини-

Ови пројекти ће значајно унаприједити инфраструктуру у нашој општини и побољшати
живот становништва.

У складу са Законом о локалној самоуправи , Предсједник општине је донио Одлуку о
утврђивању Нацрта Буџета за 2017 годину. Након доношења Нацрта за 2017 годину,
Секретаријат је упутио јавни позив грађанима и свим субјектима за учешће у јавну
расправу о Нацрту Буџета за 2017годину.

Јавна расправа је спроведена у периоду од 06.02.2017
програму јавне расправе.

до 20.02.2017. године према

Предсједник општине утврдио је Нацрт Буџета у висини од 1.191.502,75 еура. Радни Тим
који је спроводио јавне расправе сачинио је Записник о спроведеним расправама и дао
одређена образложења за поједина питања која су постављана. Предсједник општине
прихватио је следеће примједбе.Увећати план прихода буџета за 10.000,00 еура на
позицији накнада за коришћење шума.Добили смо тачан податак од стране Дирекције за
шуме тако да можемо повећа приходе за овај износ.Прихвата се примједба да се на име
садног материјала повећа износ за 10.000,00 еура у односу на Нацрт буџета.Дјелимочно се
прихвата примједба РК Комови да се повећа износ за још 1.500,00 еура, у односу на Нацрт
буџерта.Прихвата се примједба учесника у расправи да се укључи парох СПЦ који служи
службу у Улотини и Грачаници а накнада за од 60,00 еура остаје иста.Прихвата се
примједба да се у Капиталном буџету обавезно уврсти ставка за изградњу приступних
рампи за инвалидна лица у износу од 5.000,00 еура на терет ставке Урбанистички
пројекти.Друге примједбе нијесу прихваћене.
Предсједник општине и радни тим после прихваћених измјена, предлажу Скупштини да
прихвати овако измијењен текст. Ово са разлога што неке мање интервенције у оквиру
10%, сходно Закону о буџету Предсједник општине има право на измијени, па у том
смислу предлажемо да Скупштина усвоји Предлог одлуке као у тексту.
Сходно члану 26а Закона о буџету ( Сл.лист бр.53/09 ) затражили смо Мишљење на
Предлог Одлуке о буџету општине Андријевица за 2017.годину од стране Министарства
финансија Црне Горе које је саставни дио образложења.
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