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Дана 29.03. 2019. године одржана је седамнаеста редовна сједница Скупштина општине
Берковићи. Сједници је присуствовало 11(једанаест) одборника, одсутна 2(два)
одборника.

  

Сједница је почела са радом у 9,00 часова, а иста је завршена око 9,30 часова.

  

На седаманаестом редовном скупштинском засједању усвојен је Дневни ред као и
Записници са петнаесте и шеснаесте редовне сједнице СО-е Берковићи.

      

  

Донесена је Одлука о усвајању буџета општине Берковићи за 2019. годину. Укупно
утврђени приходи и примици износе 1.527.853 КМ, а расходи утврђене намјене 1.512.853
КМ и буџетска резерва износи 15.000 КМ.

  

  

У буџету су планирани издаци за приоритетне пројекте:
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- у сарадњи са њемачком организацијом Хелп општина Берковићи учествује са 48.115 КМ
у пројекту“Подршка социо-економској стабилности регије Западног Балкана
(пољопривреда)“  вриједном укупно 120.000 КМ који ће се подијелити на 30 корисника,
такође организација Хелп ће финансирати додатни мањи пројекат од користи за
друштвену заједницу у износу од 4.000 еура, а општина Берковићи се одлучила да то
буде набавка рендген апарата за Дом здравља „Др Миленко Муратовић“ Берковићи

  

  

- удружење пољопривредних произвођача Дабарско поље реализује пројекат у сарадњи
са ИФАД-ом , а општина Берковићи суфинансира пројекат са 6.350 КМ

  

  

- УНДП БиХ  у склопу пројекта ИЛДП-а финансира један мањи пројекат из стратегије
развоја општине Берковићи са 44.000 КМ, а општина Берковићи суфинансира пројекат
са 17.000 КМ и општина Берковићи ће кандидовати пројекат решавања путне
комуникације према селу Доња Трусина

  

  

- Српска православна црквена општина Дабар реализује пројекат“Изградња парохијског
дома“, а општина Берковићи суфинансира пројекат са 25.000 КМ

  

  

- субвенције у склопу популационе политике остају и ове године у износу 1.000 КМ за
свако новорђено дијете, а осим стипендија за студенте од ове године се стипендирају и
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сви полазници првог разред средње школе одјељења у Берковићима

  

  

У буџету су планирани и издаци за нефинансијску имовину и односе се на:

  

  

- изградњу саобраћајнице у насељу Хатељи у износу од 60.000 КМ

  

  

- изградњу споменика погинулим борцима отаџбинског(прва фаза) у износу од 10.000
КМ

  

  

- приоритетни пројекти у селу Дабрица у износу од 20.000 КМ

  

  

- приоритетни пројекти у селу Хргуд у износу од 20.000 КМ
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Донесена је Одлука о извршењу буџета општине Берковићи за 2019. годину. Средства у
укупном износу од 1.527.853 КМ распоређују се на: расходни за лична примања 600.925
КМ, расходи по основу кориштења роба и услуга 286.815 КМ, расходи финансирања и
други финансијски трошкови 17.640 КМ, субвенције 7.800 КМ, грантови 269.115 КМ,
дознаке 158.200 КМ, трансфери између или унутар јединица власти 970 КМ, издаци за
нефинасијску имовину 112.730 КМ, издаци за отплату дугова 35.290 КМ, остали издаци
(покриће дефицита) 14.468 КМ, остали издаци из трансакција између или унутар
јединица власти 8.900 КМ, буџетска резерва 15.000 КМ.

  

  

Одборници Скупштине општине су усвојили Приједлог Одлуке о финансирању
политичких странака заступљених у СО-е Берковићи.

  

  

                                                                                                   ИЗВЈЕШТАЈ САЧИНИО 

  

  

                                                                                                          СЕКРЕТАР СО-е

  

  

                                                                                                              Ранко Шетка
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