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На основу члана 37. став 2. Закона о буџетском систему Републике Српске 

(«Службени гласник Републике Српске», број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), чланa 30. 

Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске», број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), и члана 30. Статута општине Прњавор («Службени гласник општине 

Прњавор», број 14/14), Скупштина општине Прњавор, на сједници одржаној дана 

____________ 2016. године, донијела је 

 

 

 

ОДЛУКУ 
О  УСВАЈАЊУ  РЕБАЛАНСА БУЏЕТА   

ОПШТИНЕ  ПРЊАВОР  ЗА  2016. ГОДИНУ 
 

 

 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Прњавор усваја Ребаланс буџета општине Прњавор за 

2016.годину. 

 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлукеје Ребаланс буџета општине Прњавор  за 2016. годину. 

 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

 

 

 

Број:____________ /16                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Прњавор__________ 2016. године                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

                                                                                                 Борко Лукановић 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Одлуке о о усвајању Ребаланса буџета општине Прњавор за 2016. годину 

 

 

I - ПРАВНИ ОСНОВ  

 

Правни основ за доношење Одлуке о усвајању Ребаланса буџета општине Прњавор 

за 2016. годину садржан је у члану 37. став 2. Закона о буџетском систему Републике 

Српске («Службени гласник Републике Српске», број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члану 

30. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске», број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), и члану 30. Статута општине Прњавор («Службени гласник 

општине Прњавор», број 14/14). Чланом 37. став 2.  Закона о буџетском систему 

Републике Српске прописано је да скупштина општине, односно градa доноси одлуку 

којом усваја буџет за наредну фискалну годину. Чланом 30. Статута општине Прњавор 

прописано је да Скупштина општине доноси буџет и завршни рачун буџета. 

Чланом 35. став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске прописано је да 

се ребалансом буџета врши усклађивање буџетских средстава и издатака на нижем, вишем 

или истом нивоу, а став 2. истог члана прописује да се ребаланс из става 1. oвог члана 

спроводи по поступку идентичном поступку за доношење буџета. 

 

Чланом 31.Закона о 

буџетскомсистемуРеубликеСрпскепрописаноједасеутврђивањенацрта и 

приједлогaбуџетаопштинеспроводипремасљедећојпроцедури: 

- општинскиоргануправенадлежанзафинансиједостављанацртбуџетаопштиненадлеж

номизвршноморгануопштине, 

- надлежниизвршниорганопштинепопотребиодопштинскогорганауправенадлежногза

финансијезахтијевадодатнеинформацијеилиобразложењакојасеодносенанацртбуџет

аопштине, 

- надлежниизвршниорганопштинеутврђујенацртбуџетаопштине и 

достављагаМинистарству, 

- Министарстводајепрепорукенадостављенинацртбуџетаопштине, 

- надлежниизвршниорганопштинедостављаскупштиниопштиненацртбуџетаопштине

наизјашњавање, 

- скупштинаопштинесеизјашњава о нацртубуџетаопштине, 

- надлежниизвршниорганопштинеутврђујеприједлогбуџета и 

достављагаМинистарствусауграђенимпрепорукама, 

- Министарстводајесагласностнадостављениприједлогбуџетаопштине, и 

- Скупштинаопштине, наконприбављенесагласностиодМинистарства, доносиодлуку 

о усвајањубуџетаопштине. 

 

II - РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  

 

Усклађивање буџетских средставаи издатака на нижем, вишем или истом нивоу 

врши се ребалансом буџета, а како ће се буџетска средства у 2016. години остварити на 
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вишем нивоу, потребно је донијети ребаланс буџета за 2016. годину и Одлуку о усвајању 

ребаланса буџета. 

Предложеним нацртом Ребаланса буџета општине Прњавор за 2016. годину 

буџетски оквир се увећава за 318.104,76 КМ, колико износе средства по основу 

планираног кредитног задужења, неутрошена намјенска средства из 2015. године и 

дозначена средства на рачун посебних намјена која нису била планирана буџетом за 2016. 

годину. 

Средства по основу кредитног задужења планирана су у износу од 300.000,00 КМ, 

на основу усвојене Одлуке о кредитном задужењу („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 6/16 и 12/16). На планирано кредитно задужење Министарство финансија 

Републике Српске дало је сагласност својим актом бр. 06.04/400-244-1/16 од 27.04.2016. 

године.Скупштина општине Прњавор донијела је и Одлуку о допуни Плана капиталних 

улагања („Службени гласник општине Прњавор“, број 6/16 и 12/16) којом се утврђују 

инфраструктурни објекти на чију ће изградњу или модернизацију бити утрошена средства 

обезбијеђена кредитним задужењем. 

Намјенски дозначена средства грантова у 2015. години, а која су остала 

неутрошена са 31.12.2015. године, износе укупно 8.904,76 КМ. Како би се ова средства 

могла утрошити у 2016. години потребно их је планирати ребалансом буџета за 2016. 

годину. Ради се о средствима Савјета Европе за пројекат „Унапређење учења мањинских 

језика на подручју општине Прњавор“ у износу од 6.256,11 КМ и средствима Федералног 

министарства расељених особа и избјеглица за изградњу дијела улице Војводе Мишића у 

износу од 2.648,65 КМ.  

Намјенски дозначена средства у 2016. години која нису била планирана основним 

буџетом износе укупно 9.200,00 КМ. Дозначена средства односе се на грант Федералног 

министарства расељених особа и избјеглица ЈУ Центар за културу у износу од 6.000,00 

КМ у сврху провођења Програма помоћи у обављању приправничког стажа кроз 

волонтерски рад повратника са ВСС у Републику Српску и помоћ од Министарства 

породице, омладине и спорта ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ за организацију 

регионалних такмичења износ од 3.200,00 КМ.  

Сва напријед наведена средства на расходовној страни буџета планирана су за 

расходе за које су и намијењена одн. одобрена и немају утицаја на остале буџетске 

позиције. 

 

У ребаланс буџета уврштене су и 

свереалокацијебуџетскихсредставакојесуодобренедо дана израде ребаланса, као и 

свереалокацијесредставатекуће буџетскерезервекојасекласификујенаодређени 

организациони и економскикод у моментуодобравања. 

 

III – БУЏЕТСКА СРЕДСТВА 

 

Ребалансомбуџетабуџетскасредствасупланирана у износу од 15.098.104,76 КМ, 

што је у односу наосновни план буџета вишеза 2,15%илиза 318.104,76 

КМ(Планосновногбуџетаје14.780.000,00 КМ).  

Доповећањабуџетскихсредставадошлоје, како је већ наведено, због планирања 

средстава по основу кредитног задужења, планирања неутрошених намјенски дозначених 
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средставау 2015. години и планирања намјенских средстава дозначених у 2016. години 

која нису била планирана основним буџетом.  

Посматрано по структурибуџетскихсредставаребалансомбуџетаније дошло до 

измјене пореских и непореских прихода и примитака за нефинансијску имовину, а дошло 

је до повећањагрантоваза75% итрансфера између буџетских јединица за 0,32%, и 

планирана су средства по основу кредитног задужења и по основу неутрошених 

примљених помоћи из 2015. године, која нису била планирана основним буџетом.  

 

Грантовисуребалансомповећаниза75% илиза6.000,00 КМ у односу на средства 

планирана основним буџетом. Повећање грантова извршено је због планирања намјенски 

дозначених средстава која нису била планирана основним буџетом, а ради се о средствима 

Федералног министарства расељених особа и избјеглица дозначена ЈУ Центар за културу 

у циљу спровођењаПрограмапомоћи у 

обављањуприправничкогстажакрозволонтерскирадповратникаса ВСС у Републици 

Српској. Министарство и општина Прњавор потписали су уговор по основу којег је 

општина обавезна да из дозначених средстава обезбиједи обављање приправничког стажа 

кроз волонтерски рад у трајању од 12 мјесеци за једно лице повратника на подручје 

општине Прњавор, а рад ће се обављати у ЈУ Центар за културу.   

 

Трансфериизмеђубуџетскихјединицаребалансом буџета су повећани за 3.200,00 

КМ, колико износе намјенски дозначена средства од Министарства породице, омладине и 

спорта дозанчена ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ за организацију регионалних 

такмичења. Ова средства Министарство је одобрило у 2015. години, и средства су била 

планирана ребалансом буџета за 2015. годину, али како су средства дозначена тек у 2016. 

години потребно их је планирати ребалансом буџета за 2016. годину. 

 

У табели 4. ребаланса буџета, која приказује остварене ефекте из финансирања, као 

нове буџетске позиције планирани су примици од задужења и неутрошене примљене 

помоћи и донације из ранијег периода. 

Примици од задужења планирани су у износу од 300.000,00 КМ, на основу 

Одлуке о кредитном задужењу („Службени гласник општине Прњавор“, број 6/16 и 12/16) 

коју је донијела Скупштина општине и сагласности Министарства финансија Републике 

Српскебр. 06.04/400-244-1/16 од 27.04.2016. године.Према Одлуци о кредитном задужењу 

рок отплате кредита је 10 година, кредит ће се повлачити током 2016. године, а у отплату 

ће пријећи од јануара 2017. године. Кредитна средства ће се утрошити у оквиру Програма 

капиталних инвестиција у складу са Одлуком о допуни Плана капиталних улагања 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 6/16 и 12/16) којом се утврђују 

инфраструктурни објекти на чију ће изградњу или модернизацију бити утрошена средства 

обезбијеђена кредитним задужењем. 

Неутрошене примљене донацијеиз ранијег периодапланиране су на основу 

намјенски дозначених средстава у 2015. години која су остала неутрошена са 31.12.2015. 

године, те је било потребно планирати их реблансом буџета како би се могла трошити у 

2016. години. Овдје се ради о средствима Савјета Европе за пројекат „Унапређење учења 

мањинских језика на подручју општине Прњавор“ у износу од 6.256,11 КМ и средствима 

Федералног министарства расељених особа и избјеглица за изградњу дијела улице Војводе 
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Мишића у износу од 2.648,65 КМ. Утрошак ових средстава планиран је на расходовној 

страни буџета у складу са намјеном за коју су одобрена. 

IV – БУЏЕТСКИ  ИЗДАЦИ 

 

Буџетскииздацисуребалансомбуџетауравнотеженисабуџетскимсредствима и износе 

укупно 15.098.104,76 КМ, а односе се на текуће расходе 12.316.592,01 КМ, буџетску 

резерву 75.364,10 КМ, издатке за нефинансијску имовину 1.638.148,65 КМ и издатке за 

отплату дугова 1.068.000,00 КМ. У односу на основни буџет није било много измјена на 

расходовној страни буџета.  

Због повећања буџетског оквира за 318.104,76 КМ усљед обезбјеђења кредитних и 

намјенских средстава, на расходовној страни буџета уведене су нове позиције гдје је 

планиран утрошак ових средстава: 

� Утрошак средстава кредитног задужења од 300.000,00 КМ планиран је у оквиру 

Програма капиталних инвестиција, уведена је нова позиција 511200 - 

Модернизација локалних путева, изградња објеката и јавне расвјете из 

кредитних средстава, 

� За утрошак средстава од Савјета Европе за пројекат „Унапређење учења 

мањинских језика на подручју општине Прњавор“ која су остала неутрошена са 

31.12.2015. године у износу од 6.256,11 КМ планирана је нова позиција у 

оквиру Одјељења за локални економски развој и друштвене дјелатности 415200 

- Унапређење учења мањинских језика на подручју општине Прњавор из 

неутрошене примљене донације од Савјета Европе, 

� За утрошак средстава од Федералног министарства расељених особа и 

избјеглица за изградњу дијела улице Војводе Мишића која су са 31.12.2015. 

године остала неутрошена у износу од  2.648,65 КМ планирана је нова позиција 

у оквиру Одјељења за стамбено-комуналне послове и инвестиције (Програм 

капиталних инвестиција) 511200 - Изградња дијела улице Војводе Мишића из 

неутрошених средстава гранта Федералног министарства расељених особа и 

избјеглица, 

� Утрошак средстава гранта Федералног министарства расељених особа и 

избјеглица ЈУ Центар за културу у износу од 6.000,00 КМ планиран је 

намјенски у оквиру позиције 412900 - Средства Федералног министарства 

расељених особа и избјеглица - Програм помоћи у обављању приправничког 

стажа кроз волонтерски рад повратника са ВСС на подручју РС, 

� Утрошак средстава дозначених од Министарства породице, омладине и спорта 

ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ за организацију регионалних 

такмичења у износу од 3.200,00 КМ планиран је на позицији 412900 - Расходи 

за организацију регионалних такмичења из средстава дозначених од 

Министарства породице, омладине и спорта. 

 

Због обезбјеђења средстава за трошкове обраде кредитне документације и 

трошкове интеркаларне камате у периоду повлачења кредита од 300.000,00 КМ у оквиру 

потрошачке јединице Остала буџетска потрошња уведене су двије нове позиције 413700 – 

Трошкови интеркаларне камате на примљени зајам у износу од 7.625,00 КМ и 413700 – 

Трошкови обраде кредитне документације за примљене зајмове у износу од 1.500,00 КМ, а 

средства за ове намјене у износу од 9.125,00 КМ обезбијеђена су смањењем позиције 
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412900 – Допринос солидарности на терет послодавца, планиране у оквиру Одјељења за 

фиансије. 

Поред наведених измјена у ребаланс буџета уврштене су све одобрене редовне и 

реалокације текуће буџетске резерве са даном израде ребаланса буџета. Ради се о три 

редовне реалокације и 76 реалокација текуће буџетске резерве. Укупна вриједност 

одобрених редовних реалокација које су уврштене у ребаланс буџета је 69.000,00 КМ, а 

код све три одобрене реалокације ради се само о прерасподјели средстава између позиција 

исте потрошачке јединице. Укупно одобрена средства буџетске резерве до израде 

ребаланса износе 124.635,90 КМ, и за тај износ се ребалансом буџета смањује буџетска 

резерва, аповећавају серасходинабуџетскимпозицијамазакојесусредстваодобрена. На 

основу распоређених средстава буџетске резерве увећанесу сљедећегрупе расхода: 

- 412600  -  Расходи по основу путовања и смјештаја 4.524,00 КМ, 

- 412700  -  Расходизастручнеуслуге10.000,00 КМ, 

- 412900  -  Осталинепоменутирасходи16.261,90 КМ, 

- 415200  -  Грантови у земљи74.700,00 КМ, 

- 416100  -  Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине 13.150,00 и 

- 511100  -  Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката6.000,00 КМ. 

Буџетскарезервасенекласификујеприликомпланирањабуџета, 

већсењеномрасподјеломтрошковиидентификују и 

евидентирајунаодговарајућимконтимазанамјенезакојејеодобрена, 

збогчегањенапотрошњаимаутицајанаповећањекласификованихтрошкова. 

 

Осим наведених измјена, ребалансом буџета није дошло до других измјена на 

позицијама планираним основним буџетом. 


