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                УВОДНИ ДИО 
 

 Законом о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) утврђени су рокови за полугодишње и годишње 

извјештавање Mинистарства финансија о извршењу буџета, као и рокови за извјештавање 

Скупштине општине о извршењу буџета. Одлуком о извршењу буџета општине Прњавор за 

2016. годину („Службени гласник општине Прњавор“, број 36/15 и 15/16) прописано је да 

начелник општине полугодишње и годишње извјештава Скупштину општине о извршењу 

буџета, коришћењу текуће буџетске резерве и извршеним реалокацијама у буџету. Рок за 

подношење извјештаја о извршењу буџета за прво полугодиште Скупштини општине је 30. 

септембар текуће фискалне године.  

 Према Правилнику о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 100/13) табеларни дио буџета, одн. извјештаја о 

извршењу буџета, треба да садржи: општи дио, буџетске приходе и примитке за нефинансијску 

имовину, буџетске расходе и издатке за нефинансијску имовину, рачун финансирања, буџетске 

издатке по корисницима (организациона класификација), те функционално класификоване 

буџетске расходе и нето набавку нефинансијске имовине. 

 У складу са Законом о буџетском систему Републике Српске и Правилником о форми и 

садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета, Извјештај о извршењу буџета општине 

Прњавор за период 01.01-30.06.2016. године садржи: 

     - у табеларном прегледу: остварена буџетска средства и издатке у првом полугодишту 

2015. године, усвојени ребаланс буџета за 2016. годину, и остварена буџетска средства 

и издатке у првом полугодишту 2016. године, приказане на начин да се јасно може 

уочити разлика између одобреног и извршеног буџета, 

 - објашњење извршења буџета у наративном облику, 

 - податке о задуживању у наративном облику, 

 - почетно и завршно стање Јединственог рачуна трезора и рачуна посебних намјена у 

              табеларном прегледу, 

 - податке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве - посебан извјештај, и 

- податке о извршеним реалокацијама - посебан извјештај. 

 

Ребаланс буџета општине Прњавор за 2016. годину усвојен је на сједници Скупштине 

општине одржаној 15.06.2016. године, а ступио је на снагу 25.06.2016. године. Процедура 

усвајања ребаланса буџета покренута је да би се у буџет укључило планирано кредитно 

задужење од 300.000,00 КМ за које је општина Прњавор добила сагласност Министарства 

финансија РС, неутрошена намјенска средства из 2015. године у укупном износу од 8.904,76 

КМ и намјенска средства одобрена и дозначена у 2016. години која нису била планирана 

основним буџетом у укупном износу од 13.988,00 КМ.  

                              

   ОПШТИ ДИО ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2016. ГОДИНЕ 

 
 Општи дио буџета представља агрегирани приказ планираних буџетских категорија 

осмишљен као концизан, кратак увод у економску и организациону аналитику буџета. У 

Општем дијелу буџета, стављањем у однос планираних буџетских прихода и расхода, и 

планираних примитака и издатака за нефинансијску имовину, презентују се информације о 

планираном буџетском резултату (буџетском суфициту или буџетском дефициту) и начину 
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његовог финансирања (тј. расподјеле или покривања), све у складу са прописаном и усвојеном 

методологијом утврђивања и извјештавања о извршењу буџета.  

Буџет општине Прњавор је у периоду 01.01-30.06.2016. године остварио буџетски 

суфицит у износу од 584.458,15 КМ, који представља разлику између збира буџетских прихода 

и примитака за нефинансијску имовину, и збира буџетских расхода и издатака за 

нефинансијску имовину. Буџетски резултат (буџетски суфицит или буџетски дефицит) 

одсликава способност локалне заједнице да из реалних извора, укључујући и изворе формиране 

реализацијом нефинансијске имовине, финансира текуће буџетске потребе, прије свега текуће 

буџетске расходе (примања запослених, материјалне трошкове, субвенције, грантове, дознаке 

на име социјалне заштите), али и капиталне расходе, тј. издатке у вези са набавком сталне 

нефинансијске имовине (објеката, опреме, земљишта и др.). 

 

 Исказани буџетски суфицит искоришћен је за покриће негативних ефеката из 

финансирања (отплата дугова) у износу од -595.525,16 КМ, тако да је на крају извјештајног 

периода остварен непокривени дефицит у износу од -11.067,01 КМ.  

 

      ОСТВАРЕНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ЗА ПЕРИОД 01.01 – 30.06.2016. ГОДИНЕ 

 
  Укупни буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину у периоду 01.01-

30.06.2016. године остварени су у износу од 6.368.518,10 КМ, што је 43,05% од средстава 

планираних ребалансом буџета општине Прњавор за 2016. годину, а за 2,25% више од 

средстава остварених у истом периоду 2015. године. 

 Посматрано по групама, остварење буџетских прихода и примитака за нефинансијску 

имовину у извјештајном периоду је сљедеће:  

 

� Порески приходи су остварени у износу од 4.720.503,02 КМ, или са 49,33% у односу на 

план, док су у односу на првих шест мјесеци 2015. године порески приходи већи за 2,03% 

или за 93.973,22 КМ. 

� Непорески приходи су у првом полугодишту 2016. године остварени у износу од 

1.133.913,07 КМ, што је 35,66% од плана, а на истом су нивоу остварења у односу на прво 

полугодиште 2015. године.  

� Грантови су у првих шест мјесеци 2016. године остварени у износу од 6.932,76 КМ, што је 

49,52% у односу на средства планирана ребалансом буџета општине за 2016. годину, а за 

81,83% или за 31.231,19 КМ мање од остварења у истом периоду 2015. године. 

� Трансфери између буџетских јединица су остварени у износу од 431.852,75 КМ, што је 

43,01% од плана, а за 40.899,08 КМ или за 10,46% више у односу на средства остварена у 

првом полугодишту 2015. године.  

� Примици за нефинансијску имовину су остварени у износу од 75.316,50 КМ, што је 7,33% 

од средстава планираних Ребалансом буџета општине Прњавор за 2016. годину, а за 

33.083,33 КМ или за 78,33% више у односу на остварење у првом полугодишту 2015. 

године. 
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Табела  бр. 1. Преглед остварених буџетских прихода и примитака за нефинансијску 

имовину за период 01.01 – 30.06.2016. године 

Ред. 

бр. 
О П И С 

Извршење  

01.01-30.06. 

2015. год. 

Ребаланс 

буџета 2016. 

Извршење 

01.01-30.06. 

2016. год. 

%  

остварења  

у односу 

на план 

% 

учешћа  

1 2 3 4 5 6(5/4*100) 7 

1 Порески приходи 4,626,529.80 9,568,600.00 4,720,503.02 49.33 74.12 

2 Непорески приходи 1,130,483.94 3,179,400.00 1,133,913.07 35.66 17.80 

3 Грантови 38,163.95 14,000.00 6,932.76 49.52 0.11 

4 
Трансфери између 

буџетских јединица 
390,953.67 1,003,988.00 431,852.75 43.01 6.78 

5 
Примици за 

нефинансијску имовину 
42,233.17 1,028,000.00 75,316.50 7.33 1.18 

УКУПНО (1+2+3+4+5) 6,228,364.53 14,793,988.00 6,368,518.10 43.05 100.00 

 

 У структури укупних буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину 

највеће учешће имају порески приходи са 74,12%, након којих слиједе непорески приходи са 

17,80%. Трансфери између буџетских јединица учествују са 6,78%, примици за нефинансијску 

имовину са 1,18%, а грантови са 0,11%. 

 

Граф бр. 1. Структура буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину 
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Порески приходи 
 

Остварење пореза на приход од пољопривреде и шумарства у 2016. години је  

планирано у незнатном износу од 100,00 КМ, јер је према Закону о порезу на доходак из 2006. 

године приход од пољопривреде од 01.01.2007. године постао неопорезив, а планирана 

средства се односе на евентуалне уплате заосталих дуговања из претходног периода. У првом 

полугодишту 2016. године по основу пореза на приходе од пољопривреде и шумарства 

остварена су средства у износу од  2.738,33 КМ, што је знатно више у односу на планирана 

средства и остварење у истом периоду претходне године, а резултат је појачаних активности 

Пореске управе Републике Српске везано за наплату неплаћених пореских обавеза кроз слање 

опомена за плаћање неизмирених пореских обавеза. Стање краткорочних потраживања по 

основу пореза на приход од пољопривреде и шумарства на дан 31.12.2015. године износило је 

24.112,72 КМ, а воде се као спорна потраживања. 

 

Порез на приход од обављања самосталне дјелатности је остварен у износу од  

83.525,54 КМ, што је 61,87% од плана за 2016. годину, a у односу на исти период претходне 

године већи је за 9,28% или за 7.094,09 КМ. Од 01.09.2015. године ступио је на снагу нови 

Закон о порезу на доходак („Службени гласник Републике Српске“, број 60/15). Нови Закон 

јасно дефинише доходак од самосталне дјелатности као доходак остварен обављањем: 

предузетничке дјелатности; пољопривреде, шумарства и риболова; и самосталних занимања 

(под самосталним занимањима сматрају се професионалне дјелатности физичких лица која су 

по том основу регистрована у одговарајућем регистру, као што су адвокати, нотари, инжењери, 

архитекти, порески савјетници, стечајни управници, тумачи, преводиоци, новинари, умјетници, 

спортисти и сл.). Ранијим Законом о порезу на доходак („Службени гласник Републике 

Српске“, број 91/06, 128/06, 120/08, 71/10, 1/11, 107/13) било је дефинисано само да је приход 

од самосталне дјелатности приход који се оствари самосталним обављањем дјелатности. 

Везано за пореску стопу за опорезивање прихода од обављања самосталне дјелатности није 

било измјена, порез се плаћа по стопи од 10% на пореску основицу коју чини разлика између 

прихода и расхода насталих самосталним обављањем дјелатности. Изузетно од оваквог начина 

опорезивања плаћа се порез на доходак малог предузетника. Порески обвезник који обавља 

самосталну дјелатност, изузев самосталних занимања, ако не запошљава више од три радника, 

ако му укупан годишњи приход по основу обављања самосталне дјелатности не прелази 

50.000,00 КМ, и ако не остварује приход заједничким обављањем дјелатности, може изабрати 

да плаћа порез на доходак малог предузетника по стопи од 2% на укупно остварени приход, с 

тим да годишње не може бити мање од 600,00 КМ. Ранијим законом прописани услови за 

стицање статуса малог предузетника били су да порески обвезник не запошљава више од три 

радника, да му укупан приход по основу обављања самосталне дјелатности не прелази 

годишње 50.000,00 КМ, и да се не бави играма на срећу и финансијским услугама. Приход од 

пореза на обављање самосталне дјелатности усмјерава се у односу 75% у буџет Републике, а 

25% у буџет општине, осим за подручја од посебне бриге Републике утврђеним Законом о 

фонду солидарности за обнову РС (град Добој и општина Шамац), гдје се овај порез 

расподјељује у омјеру 50:50. 

 

Приход од пореза на лична примања је остварен у износу од 475.743,96 КМ, што је 

48,55% од плана за 2016. годину, а у односу на исти период прошле године већи је за 14,85% 

или за 61.496,68 КМ. Од 01.09.2015. године ступио је на снагу нови Закон о порезу на доходак 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 60/15), али у односу на претходни Закон није 

било измјена које би значајно утицале на висину пореза на лична примања који општина 

остварује. Пореску основицу за плаћање пореза на доходак од личних примања представља 
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разлика између прихода од личних примања и доприноса плаћених у складу са Законом о 

доприносима, а пореска стопа је остала на истом нивоу и износи 10%. На висину прихода од 

пореза на лична примања које општина остварује значајно је утицала измјена ранијег Закона о 

порезу на доходак, по коме је од 01. фебруара 2014. године уведен  неопорезиви дио дохотка у 

износу од 2.400,00 КМ, односно 200,00 КМ на мјесечном нивоу, што је утицало на смањење 

пореске основице за обрачун пореза на лична примања и до мањег остварења овог пореза у 

буџету општине за око 230.000,00 КМ годишње. Ово умањење пореске основице задржано је и 

у новом Закону. Приход од пореза на лична примања усмјерава се у односу 75% у буџет 

Републике, а 25% у буџет општине, осим за подручја од посебне бриге Републике (град Добој и 

општина Шамац), гдје се овај порез расподјељује у омјеру 50:50. Порез на лична примања је 

други по величини приход општине у првој половини 2016. године и у укупним буџетским 

приходима и примицима за нефинансијску имовину за првих шест мјесеци 2016. године 

учествује са 7,47%. 

 

 Приходи од пореза на имовину – пореза на непокретности у првих шест мјесеци 2016. 

године остварени су у износу од 164.056,43 КМ, што је 27,34% од планираних средстава за 

2016. годину, а за 55,79% или за 207.029,35 КМ мање у односу на остварење у првој половини 

2015. године. Од укупно оствареног износа који се односи на порезе на имовину – порез на 

непокретности, на приходе од пореза на непокретности односи се 144.942,25 КМ, а разлика од 

19.114,18 КМ односи се на заостале приходе по основу ранијег Закона о порезима на имовину, 

који се примјењивао до краја 2011. године. У првом полугодишту 2015. године наплаћено је 

укупно 371.085,78 КМ прихода од пореза на имовину – пореза на непокретности, од чега се на 

порез на непокретности односи 369.743,60 КМ, a на приходе по основу ранијег Закона о 

порезима на имовину 1.342,28 КМ. На основу наведених података се види да су приходи од 

пореза на непокретности у првом полугодишту 2016. године остварени за 60,80% мање, или 

мање за 224.801,35 КМ у односу на прво полугодиште 2015. године, док је знатно већа наплата 

пореза који се односе на обавезе из ранијег периода по основу ранијег Закона о порезима на 

имовину, што је, као и код пореза на приходе од пољопривреде и шумарства, резултат 

појачаних активности Пореске управе Републике Српске везано за наплату неплаћених 

пореских обавеза. Потраживања по основу прихода који су се убирали на основу ранијег Закона 

о порезима на имовину на дан 31.12.2015. године износила су 461.019,75 КМ. 

Од 01. јануара 2016. године на снази је нови Закон о порезу на непокретности 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 91/15). Према новом Закону, Скупштине општина 

и градова утврђују пореску стопу за опорезивање непокретности на својој територији, а пореска 

стопа износи до 0,20%, изузев за непокретности у којима се непосредно обавља производна 

дјелатност гдје пореска стопа износи до 0,10%. Према ранијем Закону који је важио до краја 

2015. године („Службени гласник Републике Српске“, број 110/08, 118/09, 64/14) интервал у 

којем су скупштине општина могле усвојити пореску стопу за опорезивање непокретности 

кретао се од 0,05% до 0,50%, и стопа је била јединствена за све непокретности. Скупштина 

општине Прњавор усвојила је Одлуку о висини стопе пореза на непокретности на подручју 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени гласник општине Прњавор“, број 35/15), према 

којој стопа пореза за све непокретности, изузев непокретности у којима се непосредно обавља 

производна дјелатност, на подручју општине Прњавор за 2016. годину износи 0,15%, док стопа 

пореза за непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност износи 0,05%. 

У претходним годинама стопе за опорезивање непокретности су износиле 0,10% у 2012. и 2013. 

години, 0,45% у 2014. години и 0,08% у 2015. години.  

Новим Законом о порезу на непокретности редефинисан је начин утврђивања 

процијењене тржишне вриједности непокретности као пореске основице пореза на 

непокретности. Док је према ранијем Закону процјену тржишне вриједности непокретности 
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вршила Пореска управа Републике Српске, новим Законом је предвиђено да Скупштине 

општина и градова до 31. јануара текуће године достављају Пореској управи Одлуку којом 

утврђују иницијалне вриједности непокретности на својој територији по зонама, посебно за 

земљиште а посебно за грађевинске објекте, а Пореска управа утврђује коначну пореску 

основицу на основу Одлуке Скупштине општине и коефицијената корекције којим се коригује 

иницијална вриједност непокретности на основу сваке карактеристике непокретности наведене 

у пријави за упис у Фискални регистар непокретности. Скупштина општине Прњавор је 

усвојила Одлуку о висини вриједности непокретности по зонама на територији општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 2/16 и 14/16) у којој су наведене 

вриједности непокретности по зонама на територији општине Прњавор посебно за земљиште 

(грађевинско, пољопривредно, шумско, индустријско и остало) и посебно за грађевинске 

објекте (стан, кућа, пословни простор, индустријски објекти и остали објекти), али пошто је 

постојала разлика у зонирању појединих мјеста у усвојеној одлуци у односу на евиденције 

Пореске управе, Пореска управа није могла да издаје пореске рачуне за порез на непокретности 

за 2016. годину. Овај проблем је отклоњен усвајањем нове Одлуке о висини вриједности 

непокретности по зонама на територији општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, бр. 17/16), на сједници Скупштине општине одржаној дана 05.07.2016. године. Из 

претходног слиједи да се све уплате пореза на непокретности у првој половини 2016. године 

односе на уплату обавеза из ранијих година. Краткорочна потраживања по основу пореза на 

непокретности на дан 31.12.2015. године (потраживања по основу пореза из 2015. године) 

износила су 178.124,27 КМ, а спорна потраживања одн. потраживања из 2014. и ранијих година 

која су остала ненаплаћена са 31.12.2015. године износила су 575.300,18 КМ. Прве уплате 

пореза на непокретности које се односе на 2016. годину евидентиране су тек крајем мјесеца јула 

2016. године, а са даном завршетка овог извјештаја још није била доступна Листа 

непокретности за 2016. годину из које би се видјело укупно задужење по основу пореза на 

непокретности за 2016. годину. 

Вриједности непокретности по зонама из усвојене Одлуке о висини вриједности 

непокретности по зонама на територији општине Прњавор преузете су од Пореске управе РС, 

одн. идентичне су вриједностима на основу којих је Пореска управа вршила процјену 

вриједности непокретности у претходним годинама, па према томе усвојена Одлука неће 

утицати на висину пореске основице за опорезивање непокретности на територији општине 

Прњавор, а тиме ни на висину пореза за 2016. годину. На висину пореза на непокретности 

утицаће највише измјена пореске стопе за опорезивање непокретности. Вриједности 

коефицијената уз помоћ којих ће Пореска управа РС вршити корекцију вриједности 

непокретности за 2016. годину објављене су у Службеном гласнику Републике Српске бр. 

37/16.  

Према новом Закону о порезу на непокретности порез на непокретности се плаћа у два 

дијела: први, најкасније до 30. јуна и други, најкасније до 30. септембра у пореској години, с 

тим да уплата првог дијела не може бити мања од 50% укупног износа пореске обавезе према 

пореском рачуну. Према ранијем Закону други дио пореске обавезе се плаћао најкасније до 31. 

децембра у пореској години, па се због тога велики дио уплата пореза за једну фискалну годину 

прелијевао у наредну фискалну годину. 

 

 Приходи од пореза на промет производа и услуга остварени су у укупном износу од 

88.765,34 КМ што је за 150,04% више у односу на ребалансом планирана средства за 2016. 

годину, а за 4,79% или за 4.058,84 КМ више у односу на остварење у првој половини 2015. 

године. Пошто се овдје ради о наплати заосталих дуговања из периода прије увођења пореза на 

додату вриједност (прије 2007. године), наплату ових прихода је тешко прецизно предвидјети. 

Значајан износ ових пореза се евидентира и на крају године и везан је за измирење обавеза 
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путем обвезница Републике Српске. Стање потраживања у пореском књиговодству на дан 

31.12.2015. године по основу пореза на промет производа износи укупно 1.708.904,23 КМ, од 

чега се 1.228.054,71 КМ воде као спорна потраживања, а 480.849,52 КМ као потраживања по 

основу репрограмираних обавеза.  

 

Приход од пореза на додату вриједност је највећи приход општине Прњавор, а самим 

тим и највећи порески приход. Овај приход је у периоду 01.01-30.06.2016. године остварен у 

износу од 3.903.868,65 КМ, што је 49,99% у односу на планирана средства на годишњем нивоу, 

а за 6,31% или за 231.610,37 КМ више у односу на остварење у истом периоду претходне 

године.  

Приходи од ПДВ-а који у расподјели припадају општинама (24% од износа који добије 

Република Српска, након одбитка средстава за сервисирање спољњег дуга) између општина се 

расподјељују на основу коефицијената расподјеле прописаних Одлуком о учешћу општина и 

градова у приходима од индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода. Од јула 

2014. године у примјени је нова Одлука о учешћу општина и градова у приходима од 

индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода („Службени гласник Републике 

Српске“, број 56/14 и 41/15), којом је у односу на претходну одлуку смањен коефицијент 

расподјеле прихода од ПДВ-а за општину Прњавор, и то за другу половину 2014. године за 8%, 

за 2015. годину за 8,9%, а за 2016. годину за 9,8%, што је имало великог утицаја на висину 

средстава од ПДВ-а која се у расподјели дозначава општини Прњавор. Разлог за доношење 

нове Одлуке је одлука Владе РС да се за критеријум броја становника за израчунавање 

коефицијената за расподјелу користе незванични резултати пописа из 2013. године. У општини 

Прњавор приходи од ПДВ-а у првих шест мјесеци 2016. године остварују се планираном 

динамиком и забиљежили су раст у односу на претходну годину и поред смањења 

коефицијента расподјеле захваљујући расту прихода од ПДВ-а на нивоу БиХ и паду исплата 

средстава по основу поврата. Посматрано по мјесецима, у општини Прњавор приходи од ПДВ-а 

забиљежили су раст у свим мјесецима осим у мјесецу јуну када је забиљежено мање остварење 

од  8,78% или 54.964,69 КМ у односу на исти мјесец претходне године. Према анализама, уз све 

остале факторе непромијењене (остварење ПДВ-а на нивоу БиХ, исплата поврата, издвајање за 

рад институција БиХ, коефицијенти дозначавања ентитета, отплата спољњег дуга РС) општина 

Прњавор би, да није било измјене коефицијената за расподјелу, у првој половини 2016. године 

остварила око 423.000,00 КМ више прихода по основу ПДВ-а. Приход од ПДВ-а у укупним 

буџетским приходима и примицима за нефинансијску имовину у првом полугодишту 2016. 

године учествује са 61,30%.  

 

Приходи од пореза на добитке од игара на срећу у извјештајном периоду су остварени 

у износу од 1.804,77 КМ, што је 22,56% у односу на средства планирана ребалансом буџета, а 

за 76,42% или за 5.848,22 КМ мање у односу на остварење у првих шест мјесеци 2015. године. 

Остварење прихода од пореза на добитке од игара на срећу зависи од врсте и висине 

остварених добитака од игара на срећу. Овај порез се плаћа за добитке од лутријских игара на 

срећу, изузев класичне томболе, и на добитке од наградних добара у роби и услугама, за сваки 

појединачни добитак који прелази износ или вриједност од 1.000,00 КМ, а пореска стопа је 

15%.   
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Непорески приходи 
 

 Непорески приходи су за првих шест мјесеци 2016. године остварени у износу од 

1.133.913,07 KM, што је 35,66% од плана, а на нивоу је остварења у истом периоду 2015. 

године. Посматрано по групама, остварење непореских прихода је сљедеће: 

 
Приходи од закупа и ренте ............................................................................. 43.918,03 КМ 

Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте .......................... 9.472,65 КМ 

Административне таксе ................................................................................ 102.233,46 KM 

Комуналне таксе ............................................................................................ 376.177,48 КМ 

Накнаде по разним основама ....................................................................... 467.289,13 КМ 

Приходи од пружања јавних услуга .............................................................. 90.126,84 КМ 

Новчане казне .................................................................................................... 5.555,00 КМ 

Остали непорески приходи ............................................................................ 39.140,48 КМ 

У к у п н о....................................................................................................1.133.913,07 КМ 

 

 Приходи од закупа и ренте су остварени у износу од 43.918,03 КМ, или са 7,36% у 

односу на план, а у односу на исти период претходне године мањи су за 29,89% или за 

18.723,45 КМ.  
 

 Приходи од давања у закуп општинских пословних простора су у првом полугодишту 

2016. године остварени у износу од 3.244,85 КМ, што је 10,82% у односу на план, а за 81,48 КМ 

или за 2,45% мање у односу на остварење ових прихода у истом периоду 2015. године. У 2016. 

години приходи од закупа остварују се по основу 7 потписаних уговора о закупу општинских 

пословних простора, са укупним задужењем за 2016. годину у износу од 9.602,40 КМ. Приходи 

од давања у закуп општинских пословних простора планирани су у знатно већем нивоу у 

осносу на раније године због планираног потписивања уговора о закупу 9 пословних простора 

који би се користили за смјештај телекомуникационе опреме са компанијом М:тел а.д. 

Бањалука, од чега би се на годишњем нивоу остварило 18.000,00 КМ прихода. У извјештајном 

периоду није дошло до потписивања ових уговора, а повећање прихода по овом основу, према 

образложењу Одјељења за стамбено-комуналне послове и инвестиције, очекује се у другој 

половини године. 

 

 Приход од земљишне ренте је остварен у износу од 29.899,05 КМ, што је 5,41% од 

планираних средстава за 2016. годину, а за 48,21% или за 27.834,12 КМ мање у односу на 

остварење у првих шест мјесеци 2015. године. Земљишна рента је накнада коју плаћају правна 

и физичка лица који су инвеститори изградње објеката на градском грађевинском земљишту, 

по основу природних погодности градског грађевинског земљишта и погодности већ изграђене 

комуналне инфраструктуре које настају приликом коришћења тог земљишта, а које нису 

резултат улагања средстава власника некретнина.  

За обрачун земљишне ренте примјењује се Одлука о уређењу простора и грађевинском 

земљишту („Службени гласник општине Прњавор“, број 28/14 и 6/16). Према Одлуци, висина 

земљишне ренте у КМ/м
2 
се утврђује у проценту од просјечне коначне грађевинске цијене 

једног квадратног метра корисне површине стамбеног и пословног простора из претходне 

године, а у зависности од зоне у којој се налази градско грађевинско земљиште: у I зони у 

проценту 6%, у II зони 5%, у III зони 4%, у IV зони 3%, и у V зони у проценту од 2%. 

Просјечна коначна грађевинска цијена једног м2 корисног стамбеног и пословног простора у 

2015. години за подручје општине Прњавор, према одлуци Скупштине општине, износи 570,00 

КМ. Ова цијена се користи као основица за израчунавање висине ренте за изградњу објеката на 
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подручју које обухвата градско грађевинско земљиште у 2016. години, док је просјечна 

коначна грађевинска цијена за 2014. износила 590,00 КМ/м2, и користила се за израчунавање 

висине ренте у 2015. години. Тако висина земљишне ренте по 1 м² у 2016. години износи: у I 

зони 34,2 КМ/ м², у II зони 28,5 КМ/м², у III зони 22,8 КМ/м², у IV зони 17,1 КМ/м², и у V зони 

11,4 КМ/м², док је висина земљишне ренте у 2015. години износила: у I зони 35,4 КМ/м², у II 

зони 29,5 КМ/м², у III зони 23,6 КМ/м², у IV зони 17,7 КМ/м², и у V зони 11,8 КМ/м². 

Одлуком о уређењу простора и грађевинском земљишту дозвољено је плаћање 

земљишне ренте, као и накнаде за уређење градског грађевинског земљишта, или готовински 

одједном, или у једнаким мјесечним ратама за износе накнаде веће од 500,00 КМ, на начин да 

се 20% износа плаћа у року од 8 дана од дана закључења уговора и прије издавања грађевинске 

дозволе, а преосталих 80% утврђеног износа у периоду који не може бити дужи од 24 мјесеца 

од дана закључивања уговора, уз претходно обезбјеђење инструмената плаћања – гаранције 

банке или мјенице без протеста. Уговор о одложеном плаћању потписује се са начелником 

општине. Прије доношења Одлуке о измјенама Одлуке о уређењу простора и грађевинском 

земљишту („Службени гласник општине Прњавор“, број 06/16), могао се остварити попуст од 

10% за готовинско плаћање одједном, али ступањем на снагу ове Одлуке (04.03.2016. године), 

ова олакшица је укинута. Поред могућности одложеног плаћања, Одлуком су дефинисане и 

друге олакшице за инвеститоре изградње објеката на градском грађевинском земљишту 

(умањење накнаде за пословно-производне објекте, помоћне објекте, подруме, просторије у 

поткровљу и др.). 

Пошто је земљишна рента накнада која се наплаћује у поступку издавања грађевинских 

дозвола, остварење прихода од земљишне ренте зависи од броја издатих грађевинских дозвола 

и осталих елемената који представљају основу за обрачун и уплату ових прихода (просјечна 

грађевинска цијена, квадратура објекта, зона изградње, закључивање уговора о одложеном 

плаћању и др.). План прихода од ренте и уређења градског грађевинског земљишта у 2016. 

години заснован је на планираној изградњи два већа стамбено-пословна објекта, један у првој 

зони градског грађевинског земљишта на локацији Музичке школе, а други у другој зони 

градског грађевинског земљишта на локацији бившег објекта Црвеног крста Прњавор, као и 

повећању захтјева за издавање грађевинских дозвола за приватне објекте у обухвату градског 

грађевинског земљишта. У извјештајном периоду није дошло до остварења прихода од ренте и 

уређења по основу изградње ова два планирана стамбено-пословна објекта, а према 

образложењу Одјељења за стамбено-комуналне послове и инвестиције очекује се да ови 

приходи буду остварени у другој половини године јер се почетак радова на изградњи објекта 

на локацији бивше зграде Црвеног крста очекује у јулу, а почетак радова на изградњи објекта 

на локацији Музичке школе очекује се у септембру 2016. године.  

 

 Приходи од закупнине земљишта остварени су у износу од 10.774,13 КМ, што је 

74,30% од годишњег плана, а за 581,50% или за 9.192,15 КМ више у односу на остварење у 

првој половини 2015. године. Овај приход се уплаћује по основу закупа земљишта које је у 

својини Републике, а налази се на подручју општине Прњавор. Према подацима Одјељења за 

пољопривреду, водопривреду и шумарство тренутно је 10 важећих уговора о закупу. На основу 

истих општини на годишњем нивоу припада 13.332,70 КМ (овај приход се према Закону о 

буџетском систему дијели између буџета Републике и буџета општине у сразмјери 50:50) 

Наведена новчана средства корисници пољопривредног земљишта – закупопримци дужни су 

уплатити 30 дана унапријед за наредну календарску годину на рачун јавних прихода Републике 

Српске, што значи да су приходи по основу закупнине земљишта наплаћени у првој половини 

2016. године приходи који су требали бити остварени у децембру 2015. године.  

Приходи остварени од закупнине земљишта су приходи намјенског карактера. Чланом 

35. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 
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93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) прописано је да се приходи остварени по основу закупнине 

земљишта у својини РС, као и приходи остварени од накнаде за промјену намјене 

пољопривредног земљишта користе за сљедеће намјене: за израду Основа општине, за 

оспособљавање и уређење пољопривредних земљишта која су деградирана, запуштена, која су 

лошијег квалитета или су неплодна, за поправку и побољшање плодности земљишта, за 

спровођење противерозивних мјера и мелиорације пољопривредног земљишта слабијег 

квалитета и за спровођење поступка комасације. Програмом коришћења средстава за 

унапређење пољопривредне производње у 2016. години („Службени гласник општине 

Прњавор“, бр. 38/15 и 14/16) дефинисано је да ће се средства остварена од ових накнада у 

износу од 13.000,00 КМ користити у оквиру Програма за оспособљавање деградираних, 

запуштених, неплодних и пољопривредних земљишта лошијег квалитета, а преостала средства 

се планирају искористити за финансирање израде пројектне документације уређења клизишта у 

оквиру Одјељења за стамбено-комуналне послове и инвестиције. 

 

 Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте су у извјештајном 

периоду остварени у износу од 9.472,65 КМ, што је 59,20% од плана, а за 56,84% или за 

3.387,12 КМ више у односу на остварење ових прихода у првој половини 2015. године.  

 

Приходи од административних такса су остварени у износу од 102.233,46 КМ, што је 

53,81% од средства планираних ребалансом буџета, а за 17.412,85 КМ или за 20,53% више у 

односу на остварење ових прихода у првој половини 2015. године. Од укупно остварених 

средстава од административних такси, 3.519,67 КМ односи се на приходе од посебне 

републичке таксе на нафтне деривате, гдје се ради о дугу из претходног периода, намиреном 

путем мултилатералне компензације, док се 98.713,79 КМ односи на приходе остварене од 

општинских административних такси. Административне таксе се прописују и утврђују 

Законом о административним таксама („Службени гласник Републике Српске“, број 100/11, 

103/11, 67/13) за списе и радње у поступку пред републичким органима управе, јединицама 

локалне самоуправе и носиоцима јавних овлашћења којима је законом повјерено рјешавање у 

управним стварима о одређеним правима и обавезама. Одлуком о општинским 

административним таксама („Службени гласник општине Прњавор“, број 20/12, 33/13, 37/13 и 

21/15) утврђена је тарифа административних такса за општину Прњавор, а наплаћене таксе по 

прописаној тарифи представљају приход општине Прњавор. 

 

Приходи од комуналних такса остварени су у укупном износу од 376.177,48 КМ, или 

са 61,44% у односу на план, а за 9.074,56 КМ или за 2,36% су мањи у односу на остварење у 

истом периоду претходне године. Одлуком о комуналним таксама („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 20/12, 13/14, 17/14 и 9/16), утврђене су врсте, висина, рокови, начин 

плаћања комуналних такси, као и основ за ослобађање од обавезе плаћања комуналних такси 

на подручју општине Прњавор. 

 

 Комунална такса на фирму је најзначајнији приход из ове групе прихода, чије 

остварење у извјештајном периоду износи 274.482,58 КМ, што је 72,23% од планираних 

средстава, а за 2,23% или за 6.263,28 КМ мање у односу на остварење у истом периоду 

претходне године. Комуналну таксу на фирму плаћају правна лица или предузетници за 

истицање пословног имена на улазу у пословни простор у коме обављају дјелатност. Према 

Одлуци о комуналним таксама („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 20/12, 13/14, 17/14 

и 9/16), таксени обвезници су дужни пријавити таксену обавезу најкасније до 31.03. текуће 

године, а уплату комуналне таксе извршити најкасније до 30. јуна текуће године.  
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 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред 

пословног простора у пословне сврхе је остварена у износу од 7.280,78 КМ, или 52,01% од 

плана, а у односу на исти период претходне године остварена је за 1.190,14 КМ или за 19,54% 

више. Плаћање ове комуналне таксе врши се за коришћење простора на јавним површинама од 

стране угоститељских објеката испред пословног простора, а у пословне сврхе (баште). Укупно 

задужење по основу коришћења јавних површина за постављање башта за 2016. годину, по 

основу издатих рјешења у првих шест мјесеци 2016. године износи 10.054,44 КМ. Рјешења о 

коришћењу јавне површине по овом основу издају се на период од 01.04. до 30.09. текуће 

године, а за затворене баште од 01.01. до 31.12. текуће године. Плаћање се врши мјесечно, до 

10-тог у мјесецу за текући мјесец. 

 

 Комунална такса за коришћење простора за паркирање моторних, друмских и 

прикључних возила на уређеним и обиљеженим мјестима која је за то одредила скупштина 

општине је други по величини приход у овој групи прихода и остварена је у износу од 

68.894,50 КМ, што је 38,27% од планираних средстава за 2016. годину. У односу на првих шест 

мјесеци 2015. године, ова такса је наплаћена за 10,03% или за 7.680,00 КМ мање. Наплата 

комуналне таксе за паркирање регулисана је Одлуком о организовању и наплати паркинга на 

подручју општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 20/11 и 4/13) и 

Правилником о јавним паркиралиштима („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 11/14). 

 

 Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање 

шатора или за друге облике привременог коришћења је остварена у износу од 8.650,42 КМ, 

што је 86,50% од плана, а за 151,44% или за 5.210,08 КМ више у односу на остварење у истом 

периоду претходне године. У извјештајном периоду, остварење ових прихода везано је за 

приходе од комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама за постављање 

гаража, а на ову шифру прихода се књижи и такса за рад у дане вашара. Укупно задужење по 

основу коришћења јавних површина за постављање гаража за 2016. годину, по основу издатих 

рјешења у првих шест мјесеци 2016. године износи 10.426,08 КМ. Плаћање ове комуналне 

таксе се врши квартално, до краја сваког квартала за текући квартал. 

 

 Комунална такса на остале предмете таксирања остварена је у износу од     

11.513,20 КМ, што је 63,96% од плана, а у односу на остварење у првом полугодишту 2015. 

године мања је за 14,03% или за 1.879,50 КМ. Комунална такса на остале предмете таксирања 

односи се на комуналну таксу за коришћење простора на јавним површинама за постављање 

привремених објеката – киоска. Укупно задужење по основу ове комуналне таксе за 2016. 

годину, по основу издатих рјешења у првих шест мјесеци 2016. године износи 16.831,30 КМ. 

Плаћање ове комуналне таксе се врши квартално, до краја сваког квартала за текући квартал. 

 

 Осим претходно наведених комуналних такси, општина Прњавор је за првих шест 

мјесеци 2016. године остварила и приходе од комуналне таксе за приређивање музичког 

програма у угоститељским објектима 2.730,00 КМ, комуналне таксе за коришћење 

витрина за излагање робе ван пословних просторија 226,00 КМ, и комуналне таксе за 

коришћење рекламних паноа 2.400,00 КМ. 

 

Важно је напоменути да је 30.03.2016. године ступила на снагу Одлука о измјенама и 

допунама Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Прњавор“, број 9/16) 

према којој заузимање јавне површине (за баште, киоске, гараже, витрине) неће бити могуће 

уколико подносилац захтјева има обавеза по истим основима из претходног периода. 
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 Приходи од накнада по разним основама су остварени у укупном износу од 

467.289,13 КМ, што је 33,77% од планираних средстава на годишњем нивоу, а за 16,29% или за 

65.452,35 КМ више у односу на остварење у истом периоду претходне године.  

 

 Приход од накнаде за уређење грађевинског земљишта остварен је у износу од 

44.244,98 КМ, што је 8,01% од планираних средстава, а за 28,37% или за 17.519,54 КМ мање у 

односу на остварење у првом полугодишту 2015. године. Обвезници плаћања накнаде за 

трошкове уређења градског грађевинског земљишта су физичка и правна лица која као 

инвеститори граде нови објекат или врше реконструкцију, доградњу или надоградњу 

постојећег објекта или легализацију бесправно изграђеног објекта у складу са Законом. 

Обрачун и плаћање накнаде за уређење градског грађевинског земљишта врши се на основу 

Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 

106/15 и 3/16),  Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског 

земљишта – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број 34/14) и Одлукa 

општине донесеним на основу Закона и Правилника - Одлуке о уређењу простора и 

грађевинском земљишту („Службени гласник општине Прњавор“, број 28/14 и 6/16) и Одлуке о 

висини накнаде за уређење градског грађевинског земљишта („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 9/16). Висина накнаде за уређење градског грађевинског земљишта у 2016. није 

мијењана у односу на 2015. годину и по зонама износи: у I зони 34 КМ/м², у II зони 29 КМ/м², у 

III зони 23 КМ/м², у IV зони 17 КМ/м², у V зони 11 КМ/м². 

Услови за плаћање накнаде за уређење градског грађевинског земљишта, везано за 

могућност одгођеног плаћањa, и друге олакшице приликом плаћања, истовјетни су као и код 

земљишне ренте. Разлози за мање остварење прихода од накнаде за уређење у односу на план 

наведени су приликом образлагања остварења прихода од земљишне ренте. 

Ступањем на снагу Закона о измјенама и допунама Закона о уређењу простора и 

грађевинском земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр. 106/15) крајем 2015. 

године прописан је модел легализације бесправно изграђених објеката кроз плаћање фиксне 

накнаде за легализацију за индивидуалне стамбене и стамбено-пословне објекте бруто 

грађевинске површине до 400 м
2
, а захтјев за легализацију може се поднијети најкасније до 31. 

децембра 2016. године. Према овом моделу, у поступку легализације ових објеката нема ренте 

и накнаде за уређење градског грађевинског земљишта као што је раније био случај, само се 

плаћа наведена накнада у фиксном износу: за објекте укупне корисне површине до 100 м2 

накнада за легализацију износи 100 КМ, за објекте површине од 100 м2 до 200 м2 накнада 

износи 500 КМ, за објекте површине од 200 м2 до 300 м2 накнада износи 1.000 КМ а за објекте 

површине од 300 м2 до 400 м2 накнада износи 2.000 КМ. Ова накнада се, на основу инструкције 

Министарства финансија РС, уплаћује на шифру прихода 722411 – Накнада за уређење 

градског грађевинског земљишта, тако да од укупно остварених средстава на овој шифри 

прихода уплате по основу накнада за легализацију износе око 12.000,00 КМ. 

 

 Приходи од накнаде за коришћење минералних сировина су остварени у износу од 

84.255,90 КМ, што је 64,81% од плана, а за 41,89% или 24.876,42 КМ више у односу на 

остварење ових прихода у првом полугодишту прошле године. Отпочињањем радова на 

изградњи дионице ауто-пута „Прњавор-Добој“ дошло је до интензивне експлоатације 

техничког грађевинског камена на подручју општине Прњавор са локалитета „Челар“ и 

„Љубић“, што је имало позитивне финансијске ефекте на остваривање прихода од накнада за 

коришћење минералних сировина, који биљеже раст из године у годину. Обвезник плаћања ове 

накнаде су она предузећа која посједују концесију за експлоатацију минералних сировина, 

издату у складу са законом којим се уређује област концесија. Важећи  Закон о концесијама је 

на снази од јула 2013. године („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13), и предвиђа 
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надлежност Владе РС за додјелу концесија, а висина концесионе накнаде се одређује 

правилником који за одређену концесиону област доносе ресорно надлежна министарства за 

предметне концесије. Концесиона накнада се утврђује уговором о концесији, а састоји се од 

накнаде за уступљено право, која се плаћа једнократно, и концесионе накнаде за коришћење, 

која се изражава процентуално у односу на годишњи приход остварен од обављања концесионе 

дјелатности или по јединици мјере. Законом о концесијама и Законом о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) 

прописано је да се концесиона накнада за коришћење за развијене јединице локалне 

самоуправе, гдје спада и општина Прњавор, дијели између буџета Републике и буџета општине 

или града на чијој територији се обавља концесиона дјелатност у омјеру 30:70. Концесије 

додијељене на подручју општине Прњавор додјељиване су на основу старог Закона о 

концесијама и старог Закона о рударству, јер је поступак додјеле концесија или већ био 

окончан или је започет прије ступања на снагу важећег Закона о концесијама. Према одредбама 

старог Закона о рударству, предузећа која врше експлоатацију минералних сировина плаћају 

накнаду у висини од 3,2% до 4% од укупног прихода оствареног продајом и коришћењем 

минералних сировина. Од Пореске управе Републике Српске тражили смо податке о 

извршеним уплатама по обвезницима по основу накнаде за коришћење минералних сировина, 

али према образложењу Пореске управе податке нам нису били у могућности доставити због 

преласка на нови систем рада гдје још нису завршени сви програми за извјештавање. 

 

 Приходи од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта су остварени у 

износу од 24.251,36 КМ, што је 80,84% у односу на ребалансом буџета планирана средства , а у 

односу на првих шест мјесеци претходне године мањи су за 7,19% или за 1.878,27 КМ. Према 

Закону о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 93/06, 

86/07, 14/10 и 5/12), промјеном намјене пољопривредног земљишта сматра се свако коришћење 

пољопривредног земљишта за изградњу насеља, индустријских, енергетских и рударских 

објеката, жељезничких пруга, путева, водних акумулација, пошумљавање или други радови 

којима се трајно онемогућава коришћење тог земљишта за пољопривредну производњу. За 

промјену намјене пољопривредног земљишта, власник, одн. корисник пољопривредног 

земљишта плаћа једнократну накнаду, осим у случајевима ослобађања од плаћања накнаде. 

Висина накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта утврђује се у висини 

катастарског прихода за одређено земљиште за текућу годину, увећаној зависно од катастарске 

класе тог земљишта, и то: 500 пута за I катастарску класу, 400 пута за II катастарску класу, 300 

пута за III катастарску класу, 200 пута за IV катастарску класу, 100 пута за V, VI, VII и VIII 

катастарску класу. Приход остварен по овом основу усмјерава се у односу 30% у буџет 

Републике, а 70% у буџет општине на чијем подручју се налази земљиште. Законом о 

пољопривредном земљишту прописана је намјенска употреба средстава од накнаде за промјену 

намјене пољопривредног земљишта, што је претходно већ образложено.   

 

Приход од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта – средстава за развој 

неразвијених дијелова општине остварених продајом шумских сортимената остварен је у 

износу од 81.828,30 КМ, што је 37,19% од средстава планираних на годишњем нивоу. У односу 

на исти период претходне године ови приходи су остварени више за 21,18% или за 14.301,30 

КМ. Према Закону о шумама („Службени гласник Рeпублике Српске“, број 75/08, 60/13) 

корисник шума и шумског земљишта у својини Републике Српске дужан је да плаћа надокнаду 

за развој неразвијених дијелова општине са које потичу продати сортименти у износу од 10% 

финансијских средстава остварених продајом шумских дрвних сортимената. Ова надокнада се 

уплаћује на рачун јавних прихода општине, а према законским одредницама користи се 

намјенски за изградњу, реконструкцију и одржавање инфраструктуре и других објеката на 
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руралним подручјима јединице локалне самоуправе са које потичу дрвни сортименти, а на 

основу годишњег плана о утрошку намјенских средстава који доноси надлежни орган јединице 

локалне самоуправе, уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

Према Закону о шумама, корисник шума и шумског земљишта у својини Републике није дужан 

уплатити накнаду за коришћење шума и шумског земљишта уколико јединица локалне 

самоуправе није усвојила годишњи план о утрошку намјенских средстава. Министарство 

пољопривреде, водопривреде и шумарства Републике Српске дало је сагласност општини 

Прњавор на План утрошкa новчаних средстава која потичу од прихода од посебних накнада за 

шуме за 2016. годину, према којем ће се планирани намјенски приходи у 2016. години у износу 

од 210.000,00 КМ утрошити кроз Програм одржавања локалне путне мреже за 2016. годину, 

Програм одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2016. годину и План 

капиталних улагања за 2016. годину. 

Јавно предузеће шумарства “Шуме Републике Српске“ АД Соколац, на основу обрачуна 

који се врши свака три мјесеца, на Рачун јавних прихода општине Прњавор уплаћује надокнаду 

за продате дрвне сортименте са подручја општине Прњавор. Остварена средства у првој 

половини 2016. године односе се на измирење обавеза за задњи квартал 2015. године и први 

квартал 2016. године, док стање дуга на дан 30.06.2016. године, одн. задужење за други квартал 

2016. године износи 51.796,55 КМ. Важно је напоменути да је остварење ових прихода у 

извјештајном периоду везано за компензовање обавеза путем друге обавезне мултилатералне 

компензације проведене дана 18.05.2016. године, што значи да уз остварење ових прихода није 

било новчаног тока, одн. средства нису уплаћена на Рачун јавних прихода општине Прњавор, 

већ је књижење ових прихода извршено на основу извјештаја из Јединственог система за 

мултилатералне компензације и цесије у којем су наведене обавезе које су измирене, одн. 

потраживања која су намирена мултилатералном компензацијом. 

 

 Накнада за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној својини 

остварена је у износу од 8.313,37 КМ, што је 74,56% од планираних средстава ребалансом 

буџета, а за 23,04% или за 1.556,72 КМ више у односу на остварење у првих шест мјесеци 2015. 

године. Према Закону о измјенама и допунама Закона о шумама („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 60/13), власници приватних шума уплаћују надокнаду за обављање 

послова од општег интереса у шумама у приватној својини у омјеру: 80% на рачун извршиоца 

стручно-техничких послова у шумама у приватној својини и 20% на рачун јединице локалне 

самоуправе са чијег подручја потичу дрвни сортименти. Основицу за обрачун ове надокнаде у 

износу од 10% чини тржишна вриједност нето посјечене дрвне масе утврђена на мјесту утовара 

у транспортно средство. У буџету општине Прњавор ова надокнада је остварена први пут у 

августу 2013. године и прикупља се на посебан рачун. До доношења Закона о измјенама и 

допунама Закона о шумама, овај приход је у цијелости био приход Републике. Средства која се 

уплаћују на рачун јединице локалне самоуправе могу се користити искључиво за израду 

шумскопривредних основа за шуме у приватној својини, подизање нових шума, његу шума и 

заштиту шума у приватној својини. На рачуну посебних намјена за приватне шуме закључно са 

30.06.2016. године налазило се 40.729,28 КМ ових средстава, будући да од почетка убирања 

ових прихода средства нису никако трошена. 

 

 Приходи од накнада за воде – посебних водних накнада (шифре прихода: 722442 - 

722448, 722457, 722464 и 722469) у првом полугодишту 2016. године остварени су у износу од 

114.109,14 КМ, што је за 3,74% више од ребалансом планираних средстава на годишњем нивоу, 

а за 105,37% или за 58.545,93 КМ више у односу на остварење ових прихода у истом периоду 

претходне године. Од укупно остварених средстава од накнада за воде у првом полугодишту 

2016. године, на Рачун посебних намјена за воде уплаћено је 91.507,01 КМ, док је 22.602,13 КМ 
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намирено путем мултилатералне компензације. Приходи од посебних водних накнада 

намјенски се троше у складу са Законом о водама („Службени гласник Републике Српске“, број 

50/06, 92/09 и 121/12), и то за сљедеће стручно-техничке послове: припрему и израду планова 

управљања водама, спровођење праћења стања вода, успостављање и рад информационог 

система, одржавање водних објеката у власништву Републике Српске, јединица локалне 

самоуправе или трећих лица, ако су од општег интереса, спровођење интервентних активности 

у сектору вода, трошкове рада и функционисања јавних предузећа за воде, финансирање 

изградње водних објеката и система итд. С обзиром на намјенско трошење ових средстава, иста 

се прикупљају на посебан рачун, а о намјени њиховог трошења одлучује СО-е доношењем 

Програма за трошење ових средстава. 

 

 Приходи од накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса – 

комуналне накнаде остварени су у износу од 30.685,77 КМ, или са 17,05% од плана, док су у 

односу на остварење у првом полугодишту 2015. године приходи од комуналне накнаде мањи 

за 20,24% или за 7.786,92 КМ. Од укупно остварених прихода од комуналне накнаде у 

извјештајном периоду на уплате по основу задужења за 2016. годину односи се 1.864,54 КМ, 

док се на уплату дуга из претходног периода односи 28.821,23 КМ. Разлог за овакво остварење 

прихода од комуналне накнаде је што је достављање рјешења о плаћању комуналне накнаде 

почело тек од краја јуна, а проблем око достављања рјешења отклоњен је кроз потписивање 

уговора о дјелу са физичким лицима за доставу наведених рјешења, тако да се већи приходи по 

основу комуналне накнаде очекују у другој половини године. Укупно задужење по основу 

комуналне накнаде за 2016. годину на дан 30.06.2016. године износи 197.379,31 КМ, док су 

укупна потраживања по основу комуналне накнаде на дан 31.12.2015. године износила 

1.498.511,45 КМ.  

Обвезници комуналне накнаде су правна и физичка лица која се налазе на подручју 

општине Прњавор које је обухваћено одржавањем заједничке комуналне потрошње и која су 

корисници објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње. У дјелатности заједничке 

комуналне потрошње спада: чишћење јавних површина, одржавање зелених површина, 

одржавање јавних саобраћајних површина, јавна расвjета у насељу и одвођење атмосферских 

вода. Основ за утврђивање комуналне накнаде је нето изграђена корисна површина (м
2
) 

простора, која се прописаном методологијом претвара у бодове, а у зависности од врсте 

простора и зоне градског грађевинског земљишта у којој се објекат налази. Одлуку о 

вриједности бода доноси Скупштина oпштине. Вриједност бода за 2016. годину није мијењана 

у односу на 2015. годину и износи 0,004 КМ/м2.  

 

 Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара остварена су у износу 

од 79.600,31 КМ, што је 53,07% од планираних средстава за 2016. годину, а за 5,79% или за 

4.358,13 КМ више у односу на остварење у истом периоду претходне године. Законом о 

заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12) прописано је да 

привредна друштва и друга правна лица која обављају дјелатност на територији Републике 

Српске обрачунавају и уплаћују накнаду у висини 0,04% од пословног прихода за реализацију 

посебних мјера заштите од пожара. Расподјела прикупљених средстава по овоме основу се 

врши у омјеру 40:60, између Ватрогасног савеза Републике Српске и буџета општине или града 

у којем је сједиште привредног друштва и другог правног лица које уплаћује накнаду. Ова 

врста прихода се према законским одредбама усмјерава намјенски за реализацију пројеката 

техничког опремања ватрогасних јединица општина или градова и изградњу објеката које 

користе ватрогасне јединице за своје активности и чување ватрогасне опреме у складу са 

планом који усвоји Скупштина општине одн. града. Скупштина општине Прњавор усвојила је 

План утрошка средстава за техничко опремање Територијалне ватрогасне јединице, изградњу 
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објеката које користи Ватрогасна јединица за своје активности и чување ватрогасне опреме 

(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 10/16).  

 

Приходи од пружања јавних услуга су у извјештајном периоду остварени у износу од 

90.126,84 КМ, што је 38,21% од планираних средстава за 2016. годину, а за 14,06% или за 

11.106,43 КМ више у односу на остварење у истом периоду претходне године. Ову групу 

непореских прихода чине приходи општинских органа управе и властити приходи буџетских 

корисника. 

 

 Приходи општинских органа управе (ветеринарско-санитарна увјерења и надзор, 

овјере потписа и преписа, еколошке дозволе и сл.) су остварени у износу од 9.523,14 КМ, што 

је 59,52% од плана, а за 14,83% или за 1.230,02 КМ више у односу на остварење у првом 

полугодишту 2015. године.  

 

 Властити приходи буџетских корисника су остварени у износу од 80.603,70 КМ, што 

је 36,65% од планираних средстава, а за 13,96% или за 9.876,41 КМ више у односу на 

остварење у првом полугодишту 2015. године. Екстерни буџетски корисници су обавезни 

планирати приходе које остварују у оквиру обављања своје дјелатности и уплате тих прихода 

се врше на Јединствени рачун трезора општине Прњавор. Најнижи проценат остварења 

властитих прихода за првих шест мјесеци 2016. године евидентан је код ЈУ Гимназија Прњавор 

и ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор, из разлога што највећи дио властитих 

прихода ове установе остваре почетком школске године од партиципације за упис ученика. 

Учешће властитих прихода буџетских корисника у укупним буџетским приходима и 

примицима за нефинансијску имовину износи 1,27%. Буџетски корисници су у првом 

полугодишту 2016. године имали сљедећа остварења властитих прихода: 

    Центар за социјални рад ............................................................................. 12.549,95 КМ 

    ЈУ Гимназија Прњавор ..................................................................................... 157,50 КМ 

    ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор ..................................... 994,25 КМ 

    ЈУ Центар за културу ....................................................................................... 797,00 КМ 

    Дјечији вртић “Наша радост“ ....................................................................  65.665,00 КМ 

    ЈУ Народна библиотека ................................................................................... 440,00 КМ 

    УКУПНО ..................................................................................................... 80.603,70 КМ 

 

Граф бр. 2. Учешће буџетских корисника у укупном остварењу властитих прихода 
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Приходи од новчаних казни су у првом полугодишту 2016. године остварени у износу 

од 5.555,00 КМ, што је 69,44% од средстава планираних на годишњем нивоу, а у односу на 

остварена средства у првом полугодишту 2015. године више за 9,67% или за 490,00 КМ. Ове 

приходе чине новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актима 

Скупштине општине. 

 

Остали непорески приходи су за првих шест мјесеци 2016. године остварени у 

укупном износу од 39.140,48 КМ, или 28,65% од плана, а за 62,99% или за 66.621,61 КМ мање 

у односу на остварење у истом периоду 2015. године. Ове приходе чине накнаде боловања које 

се рефундирају од фондова, накнадa за комисију за издавање употребне дозволе, накнаде за 

вјенчања и сл. Најзначајнију ставку у оквиру осталих непореских прихода у првом 

полугодишту 2015. године у износу од 36.084,00 КМ чинила је задржана кауција на коју је 

предузеће Градип АД Прњавор изгубило право поврата због неисплаћивања излицитиране 

цијене на лицитацији за продају објекта и земљишта Музичке школе, због чега су ови приходи 

остварени у знатно већем износу у односу на прво полугодиште 2016. године. Најзначајнију 

ставку осталих непореских прихода у првих шест мјесеци 2016. године чине потраживања од 

Фонда здравственог осигурања по основу рефундација за боловања запослених и потраживања 

од Фонда дјечије заштите по основу породиљског одсуства, по основу чега су евидентирани 

приходи у износу од 22.166,72 КМ.  

 

Грантови 
 

 Грантови су у извјештајном периоду остварени у укупном износу од 6.932,76 КМ, што је 

49,52% у односу на план, а сви остварени грантови односе се на грантове из земље. Грант из 

иностранства који је планиран у износу од 8.000,00 КМ, а који се односи на преостала средства 

одобрена у 2015. години од Савјета Европе за пројекат „Унапређење учења мањинских језика 

на подручју општине Прњавор“ није остварен у извјештајном периоду, а очекује се да ова 

средства буду уплаћена током другог полугодишта 2016. године. Укупно одобрена средства 

износе 18.000,00 ЕУР-а, од чега је током 2015. године дозначено 14.400,00  ЕУР-а (28.163,95 

КМ).  

 Средства планирана од Федералног министарства расељених особа и избјеглица која су 

одобрена ЈУ Центар за културу у сврху суфинансирања Програма помоћи у обављању 

приправничког стажа кроз волонтерски рад повратника са ВСС у износу од 6.000,00 КМ 

остварена су 100% од плана. 

 Агенција за аграрна плаћања одобрила је општини Прњавор 932,76 КМ у сврху 

суфинансирања манифестације „Изложба расних грла стоке“ у 2015. години. Ова средства 

општини нису уплаћена током 2015. године, а у 2016. години намирење је остварено путем 

мултилатералне компензације одржане дана 18.05.2016. године. 

 

 Трансфери између буџетских јединица 
 

 Трансфери између буџетских јединица остварени су у износу од 431.852,75 КМ, и 

односе се на дознаке општини Прњавор од стране буџетских јединица других нивоа власти. 

Ова средства су остварена са 43,01% у односу на план, док су у односу на остварење у првом 

полугодишту 2015. године већа за 10,46% или за 40.899,08 КМ. Трансфери између буџетских 

јединица остварени у периоду 01.01-30.06.2016. године односе се на: 
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− средства из буџета Републике Српске у износу од 388.207,96 КМ која представљају дио 

издвајања за социјалну заштиту који се према Закону о социјалној заштити финансира 

из буџета РС, 

− трансфер Министарства здравља и социјалне заштите Центру за социјални рад за 

финансирање права на подршку у изједначавању могућности омладине и дјеце са 

сметњама у развоју у износу од 38.050,79 КМ, 

− трансфер од Министарства породице, омладине и спорта ЈУ Центар средњих школа 

"Иво Андрић" за организацију регионалних такмичења у износу од 3.200,00 КМ. Ова 

средства су општини одобрена у 2015. години, и била су планирана Ребалансом буџета 

за 2015. годину, али до реализације је дошло тек у 2016. години, 

− трансфер Министарства просвјете и културе Републике Српске Дјечијем вртићу „Наша 

радост“ у износу од 2.394,00 КМ за реализацију пројекта припреме дјеце пред полазак у 

школу. У извјештајном периоду дозначено је 50% од укупно одобрених 4.788,00 КМ, а 

други дио одобрених средстава се очекује током мјесеца августа 2016. године. 

 

 Примици за нефинансијску имовину 
  

 Општина Прњавор је у првом полугодишту 2016. године остварила примитке за 

нефинансијску имовину у износу од 75.316,50 КМ, што је 7,33% од средстава планираних на 

годишњем нивоу, а за 33.083,33 КМ више у односу на остварење у првом полугодишту 2015. 

године. 

 

 Примици за произведену сталну имовину нису планирани буџетом, а остварени су у 

износу од 4.250,00 КМ. Остварена средства се односе на наплату потраживања из 2001. године 

за продати пословни простор 3.500,00 КМ (Јанча Мирослав) и наплату потраживања по основу 

уговора о продаји гараже из 2003. године (Сибинчић Божо) износ од 750,00 КМ. 

 

 Примици за непроизведену сталну имовину, који се односе на примитке од продаје 

земљишта, у првом полугодишту 2016. године реализовани су у износу од 67.491,50 КМ, што је 

6,60% од планираних средстава за 2016. годину. План примитака од продаје земљишта у 2016. 

години у износу од 1.022.000,00 КМ заснован је на двије одлуке о условима и начину продаје 

непокретности у својини општине Прњавор, које је донијела Скупштина општине Прњавор у 

октобру 2015. године („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 28/15). Ради о земљишту 

бувље пијаце укупне површине 10.128 м
2
, а почетна продајна цијена утврђена одлукама износи 

101,00 КМ/м
2
. У извјештајном периоду није објављен оглас о лицитацији за продају наведеног 

земљишта, како је то предвиђено скупштинским одлукама. Према информацијама добијеним од 

стране Одјељења за стамбено-комуналне послове и инвестиције, очекује се да ови примици 

буду остварени у другој половини године. 

 Остварени примици од продаје земљишта у првом полугодишту 2016. године остварени 

су продајом земљишта путем лицитација на основу одлука Скупштине општине Прњавор о 

условима продаје непокретности у својини општине Прњавор. На овај начин извршена је 

продаја земљишта у Ратковцу за 5.000,00 КМ, продаја земљишта у Доњим Гаљиповцима за 

60.000,00 КМ и продаја земљишта у Поточанима за 2.431,50 КМ. Поред ових средстава, 

остварено је још 60,00 КМ по основу уговора о замјени некретнина, што представља вриједност 

разлике у површини замијењених земљишних парцела. 
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 Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 
остварени су у износу од 3.575,00 КМ, што је 59,58% од плана, и односе се на примитке од 

продаје робе у угоститељском објекту ЈУ Центар за културу. Ова средства су остварена на 

истом нивоу као и за првих шест мјесеци 2015. године. 

 

         БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ ЗА ПЕРИОД 01.01 – 30.06.2016. ГОДИНЕ 

 

 Оперативни буџет за период 01.01-30.06.2016. године 

 
 Извршење буџета општине Прњавор за 2016. годину спроводи се на основу Одлуке о 

извршењу буџета општине Прњавор за 2016. годину („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 36/15 и 15/16). Према Одлуци, буџетски корисници могу стварати обавезе и користити 

средства само за намјене предвиђене буџетом, и то до износа који је планиран, а у складу са 

расположивим средствима. Буџетски корисници са планираним буџетским средствима 

располажу према приоритетима утврђеним оперативним финансијским планом који се доноси 

за ниво квартала. Квартални финансијски план за први квартал фискалне године одређује 

Одјељење за финансије и доставља буџетским корисницима 20 дана од дана усвајања буџета. 

За остала три квартала Одјељење за финансије врши процјену прилива буџетских средстава и 

обавјештава буџетске кориснике о висини буџетских средстава која ће им бити стављена на 

располагање кварталним финансијским планом најкасније 20 дана прије почетка квартала, а 

буџетски корисници су обавезни да поднесу Одјељењу за финансије приједлоге својих 

кварталних финансијских планова за извршење буџета 15 дана прије почетка квартала. 

Одјељење за финансије даје сагласност буџетским корисницима на поднесене приједлоге 

кварталних финансијских планова за извршење буџета и сачињава квартални финансијски план 

потрошње буџета. Укупан износ свих кварталних финансијских планова за извршење буџета 

сваког буџетског корисника може бити мањи или једнак износу усвојеног годишњег буџета за 

сваког буџетског корисника.  

Одјељење за финансије је процијенило остварење буџетских прихода за први квартал 

2016. године у износу од 2.919.000,00 КМ, што је било 19,75% од основног плана буџета, а за 

други квартал у износу од 3.200.000,00 КМ или 21,6% од основног буџета, што укупно за прва 

два квартала износи 6.119.000,00 КМ или 41,40% од основног буџета. Финансијским планом за 

први и други квартал 2016. године буџетским корисницима су стављена на располагање 

буџетска средства у износу од 6.577.875,50 КМ, што је износило 44,50% од основног плана 

буџета који је био на снази у моменту одобравања кварталних финансијских планова, будући 

да је Ребаланс буџета за 2016. годину ступио на снагу тек 25.06.2016. године. Веће одобравање 

средстава за 458.875,50 КМ од процијењеног прилива средстава извршено је због трошкова 

сезонског карактера, најављене судске пресуде и планирања средстава за извршење обавеза 

које су Одлуком о извршењу буџета одређене као приоритет приликом исплате без обзира на 

степен извршења буџета (обавезе по основу отплате кредита, трошкови личних примања, 

обавезе за социјалну заштиту). Поред одобреног финансијског плана за први и други квартал 

текуће године, појединим корисницима, због исказаног сезонског карактера трошкова, 

стављена су на располагање додатна буџетска средства у укупном износу од 637.073,65 КМ, 

што чини укупно 7.214.949,15 КМ одобрених за прва два квартала 2016. године. Додатни унос 

буџетских средстава закључком одобрава Начелник општине, а на основу образложеног 

захтјева буџетског корисника. Разлика између одобрених средстава и процијењеног остварења 
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средстава за прва два квартала 2016. године биће коригована у току године кроз наредне 

кварталне планове. 

У наредној табели дат је преглед основног буџета за 2016. годину, одобреног 

оперативног буџета за период 01.01-30.06.2016. године, усвојеног ребаланса буџета за 2016. 

годину, и разлика између ребаланса буџета и оперативног буџета за период 01.01-30.06.2016. 

године. 

Табела 2. Одступање оперативног буџета од усвојеног буџета за период 01.01-30.06.2016. год. 

Ред. 

бр. 

Организ. 

код 
Назив потрошачке јединице 

Основни 

буџет за 

2016. 

годину 

Одобрени 

оперативни 

буџет за 

период 

01.01-

30.06.2016. 

године 

Ребаланс 

буџета за 

2016. 

годину 

Разлика 

Ребаланса и 

оперативног 

буџета за 

период 01.01-

30.06.2016. 

године 

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 

1 00750110 
Скупштина општине и Стручна 

служба СО –е 
450,000.00 191,250.00 450,000.00 258,750.00 

2 00750120 Кабинет начелника 328,912.00 189,781.00 328,912.00 139,131.00 

3 00750130 Одјељење за општу управу 57,000.00 24,575.00 57,000.00 32,425.00 

4 00750140 Одјељење за финансије 3,412,788.00 1,651,572.00 3,403,663.00 1,752,091.00 

5 00750150 
Одјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности 
885,000.00 412,660.00 997,306.11 584,646.11 

6 00750160 Одјељење за просторно уређење 113,800.00 40,680.00 113,800.00 73,120.00 

7 00750170 
Одјељење за стамбено-

комуналне послове и инвестиције 
2,294,200.00 1,159,903.65 2,602,848.65 1,442,945.00 

8 00750180 
Одјељење за борачко-инвалидску  

заштиту 
383,900.00 193,604.00 386,800.00 193,196.00 

9 00750220 
Одјељење за инспекцијске 

послове 
46,800.00 19,890.00 46,800.00 26,910.00 

10 00750250 
Одјељење за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство 
671,800.00 285,500.00 674,300.00 388,800.00 

11 00750240 
Служба за јавне набавке и 

заједничке послове 
443,100.00 245,550.00 453,361.90 207,811.90 

12 00750125 
Територијална ватрогасна 

јединица Прњавор 
190,000.00 80,525.00 196,000.00 115,475.00 

13 00750300 ЈУ Центар за социјални рад 2,983,000.00 1,317,591.00 2,983,000.00 1,665,409.00 

14 08150026 ЈУ Гимназија Прњавор 121,000.00 77,062.50 125,524.00 48,461.50 

15 08150027 
ЈУ Центар средњих школа "Иво 

Андрић" Прњавор 
103,500.00 43,987.50 106,700.00 62,712.50 

16 08180011 ЈУ Центар за културу Прњавор 206,000.00 100,075.00 222,000.00 121,925.00 

17 00750400 ЈУ Дјечији вртић "Наша радост" 377,100.00 188,900.00 384,928.00 196,028.00 

18 08180068 ЈУ Народна библиотека Прњавор 12,100.00 5,142.50 12,100.00 6,957.50 

19 00750190 Остала буџетска потрошња 1,500,000.00 816,700.00 1,509,125.00 692,425.00 

20 ******** 
Некласификовани расходи - 

буџетска резерва 
200,000.00 170,000.00 48,724.10 -121,275.90 

    УКУПНО: 14,780,000.00 7,214,949.15 15,102,892.76 7,887,943.61 

 

Поред средстава одобрених финансијским плановима за први и други квартал 2016. 

године, заједно са додатним уносима (колона 5. табеле), одобрено је трошење средстава 

посебних намјена у укупном износу од 17.850,11 КМ, која се односе на средства која су остала 
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неутрошена из 2015. године износ од 6.256,11 КМ, и средства дозначена у 2016. години а која 

нису била планирана основним буџетом износ од 11.594,00 КМ. Трошење ових средстава 

омогућено је одобравањем захтјева буџетских корисника за унос оперативних финансијских 

планова за трошење ових средстава. 

У извјештајном периоду одобраване су и редовне реалокације и реалокације средстава 

текуће буџетске резерве које утичу на прерасподјелу средстава одобрених кварталним 

финансијским плановима. Вриједност редовно извршених реалокација у првом полугодишту 

2016. године је 75.500,00 КМ, али у овом случају редовне реалокације нису имале утицаја на 

висину средстава којима су потрошачке јединице располагале, с обзиром да се радило о 

реалокацијама унутар самих потрошачких јединица. Вриједност извршених реалокација текуће 

буџетске резерве у извјештајном периоду је 169.725,90 КМ. Средства буџетске резерве се не 

планирају на одређеном организационом или економском коду, већ се у складу са закључком 

начелника о одобравању средстава врши њихов распоред на одговарајућу потрошачку 

јединицу и позицију у буџету. Највише средстава текуће буџетске резерве, износ од 124.500,00 

КМ, реалоциран је на позиције у оквиру Одјељења за локални економски развој и друштвене 

дјелатности, на основу одобрених средстава из буџетске резерве за грантове и једнократне 

новчане помоћи. Образложење појединачних редовних и реалокација текуће буџетске резерве 

дато је у посебним извјештајима, а у табеларном дијелу буџета трошење одобрених средстава 

текуће буџетске резерве ради јаснијег идентификовања раздвојено је у односу на трошење 

редовних буџетских средстава. 

Усвајање Ребаланса буџета није се одразило на износе средстава одобрене кварталним 

финансијским плановима у прва два квартала 2016. године, с обзиром на вријеме усвајања и 

ступања на снагу ребаланса, и с обзиром на чињеницу да се промјене у усвојеном ребалансу 

буџета у односу на основни буџет прије свега односе на планирање одобреног кредитног 

задужења у износу од 300.000,00 КМ и планирање утрошка неутрошених намјенских средстава 

из 2015. године и намјенских средстава одобрених и дозначених у 2016. години, а која нису 

била планирана основним буџетом. 

  

 Извршење буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину у 

         периоду 01.01-30.06.2016. године 

 
 Укупни остварени буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину општине 

Прњавор у периоду 01.01 – 30.06.2016. године износе 5.784.059,95 КМ, што је 41,21% у односу 

на план. Основне карaктеристике остварења буџетских расхода и издатака за нефинансијску 

имовину по групама, су сљедеће: 

 

� Расходи за лична примања су остварени у укупном износу од 2.108.723,71 КМ, или 

50,32% у односу на план, а у укупним буџетским расходима и издацима за 

нефинансијску имовину за прво полугодиште 2016. године учествују са 36,46%, 

� Расходи по основу коришћења роба и услуга су у извјештајном периоду остварени у 

укупном износу од 1.445.833,44 КМ, што је 43,95% од плана, а у укупним буџетским 

расходима и издацима за нефинансијску имовину учествују са 25%, 

� Расходи финансирања и други финансијски трошкови остварени су у износу од 

207.532,53 КМ, што је 47,48% од плана, а у укупним буџетским расходима и издацима 

за нефинансијску имовину учествују са 3,59%,  

� Субвенције су извршене у износу од 47.843,60 КМ, што је 13,87% од расхода 

планираних на годишњем нивоу, а у укупним буџетским расходима и издацима за 

нефинансијску имовину за прво полугодиште 2016. године учествују са 0,83%, 
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� Грантови су остварени у износу од 511.752,71 КМ, или 42,18% од плана, а њихово 

учешће у укупним буџетским расходима и издацима за нефинансијску имовину износи 

8,85%, 

� Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине су извршене 

у износу од 1.191.541,80 КМ, што је 41,25% у односу на план, а у укупним буџетским 

расходима и издацима за нефинансијску имовину учествују са  20,60%, 

� Издаци за произведену сталну имовину остварени су у износу од 266.152,82 КМ, што 

је 16,97% од плана, а у укупним буџетским расходима и издацима за нефинансијску 

имовину учествују са 4,60%,  

� Издаци за непроизведену сталну имовину извршени су у износу од 509,44 КМ, или 

0,84% у односу на план, а у укупним буџетским расходима и издацима за нефинансијску 

имовину учествују са 0,01%, 

� Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. извршени су 

у износу од 4.169,90 КМ, што је 41,70% у односу на план, док је њихово учешће у 

укупним буџетским расходима и издацима за нефинансијску имовину 0,07%. 

 

Табела 3. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину у периоду 01.01-30.06.2016. г. 

Р. 
бр. 

Опис 
Ребаланс 
буџета за 

2016. годину 

Извршене 
реалокације 

након 
Ребаланса  

Ребаланс и 
извршене 
реалокације 

до 
30.06.2016. 
године 

Извршење 
01.01-

30.06.2016. 
године 

Индекс  
% 

учешћа 

1 2 3 4 5=3+4 6 7(6/5*100) 8 

А) БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ( I + II ) 12,401,744.11 -6,500.00 12,395,244.11 5,513,227.79 44.48 95.32 

I 
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 
(1+2+3+4+5+6) 

12,353,020.01 11,950.00 12,364,970.01 5,513,227.79 44.59 95.32 

1. Расходи за лична примања 4,191,000.00 0.00 4,191,000.00 2,108,723.71 50.32 36.46 

2. 
Расходи по основу коришћења 
роба и услуга 

3,296,288.90 -6,500.00 3,289,788.90 1,445,833.44 43.95 25.00 

3. 
Расходи финансирања и други 
финансијски трошкови 

437,125.00 0.00 437,125.00 207,532.53 47.48 3.59 

4. Субвенције 345,000.00 0.00 345,000.00 47,843.60 13.87 0.83 

5. Грантови 1,197,756.11 15,500.00 1,213,256.11 511,752.71 42.18 8.85 

6. 
Дознаке на име социјалне заштите 
које се исплаћују из буџета 
општине 

2,885,850.00 2,950.00 2,888,800.00 1,191,541.80 41.25 20.60 

II БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 48,724.10 -18,450.00 30,274.10 0.00 0.00 0.00 

Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ (1+2+3) 

1,633,148.65 6,500.00 1,639,648.65 270,832.16 16.52 4.68 

1. 
Издаци за произведену сталну 
имовину 

1,562,148.65 6,500.00 1,568,648.65 266,152.82 16.97 4.60 

2. Издаци за непроизведену сталну 
имовину 

61,000.00 0.00 61,000.00 509.44 0.84 0.01 

3. 
Издаци за залихе материјала, 
робе и ситног инвентара, 
амбалаже и сл. 

10,000.00 0.00 10,000.00 4,169.90 41.70 0.07 

УКУПНO БУЏЕТКИ РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ (А+Б) 
14,034,892.76 0.00 14,034,892.76 5,784,059.95 41.21 100.00 
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 У табели бр. 3 дат је преглед извршења по групама расхода и издатака за нефинансијску 

имовину – економска класификација, и презентовани подаци не пружају информацију о 

појединостима расхода и издатака. У наставку образложења расхода ћемо дати детаљнији 

преглед за оне позиције које су у табеларном прегледу извјештаја о извршењу буџета 

приказане у укупном износу и не пружају информацију о структури тих трошкова. Детаљнија 

образложења потрошње екстерних буџетских корисника нису наведена, јер ће Скупштина 

општине ове информације добити кроз годишње извјештаје које ови корисници подносе 

Скупштини на разматрање. Такође, реализација програма које Скупштина општине усваја није 

обухваћена овим извјештајем, из разлога што ће извјештаје о реализацији тих програма 

припремати службе које су задужене за њихово реализовање и подносити Скупштини на 

разматрање.  

 

 Средства за накнаде одборника и чланова скупштинских комисија (потр. јединица 

00750110) извршена су у износу од 127.994,90 КМ, што је 50,19% од плана. Средства за 

накнаде одборника утрошена су у износу од 123.683,04 КМ,  док се на средства за накнаде 

члановима скупштинских комисија односи 331,70 КМ, а на рад Одбора за жалбе 3.980,16 КМ. 

Обрачун средстава за накнаде одборника и чланова скупштинских комисија вршен је на основу 

Одлуке о накнадама одборницима и члановима радних тијела Скупштине општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 13/14). Према Одлуци, мјесечна одборничка 

накнада утврђена је у висини 65% просјечне нето плате исплаћене у Општинској управи у 

претходној години, не укључујући плате функционера. Предсједник и потпредсједник 

Скупштине немају право на одборничку накнаду. Одборничку накнаду у првом полугодишту 

2016. године у висини од 459,45 КМ примало је 27 одборника, док је у првом полугодишту 

2015. висина одборничке накнаде износила 452,76 КМ. 

Везано за накнаде члановима скупштинских комисија, према Одлуци, чланови радних 

тијела Скупштине имају право на накнаду у висини дневнице, која износи 20,00 КМ, за долазак 

на сваку сједницу радног тијела. Право на новчану накнаду немају чланови радних тијела из 

реда одборника Скупштине и чланови радних тијела који су у радном односу у Општинској 

управи, јавним установама и предузећима чији је основач Скупштина општине.  

Одбор за жалбе основан је Одлуком о оснивању Одбора за жалбе општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 4/14). Одбор има 3 члана, а Одлуком је 

дефинисана накнада за предсједника Одбора од 200,00 КМ, а за чланове Одбора од 100,00 КМ 

мјесечно. 

 

 Средства за финансирање рада клубова одборника (потр. јединица 00750110) 

искоришћена су у износу од 1.096,30 КМ, што је 27,41% од планираних средстава. Ова 

средства се расподјељују у складу са Одлуком о финансирању клубова одборника („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 7/11 и 33/13), и у извјештајном периоду расподијељена су на 

сљедеће клубове: 

- Клуб одборника СДС-а ............................................................................................ 454,00 КМ 

- Клуб одборника СНСД – Милорад Додик ............................................................. 383,50 КМ 

- Клуб одборника „Четири +“ .................................................................................... 109,80 КМ 

- Клуб одборника „Осам +“ ....................................................................................... 149,00 КМ 

  УКУПНО:.............................................................................................................. 1.096,30 КМ 

 

 Средства за финансирање Општинске изборне комисије (потр. јединица 00750110) су 

у извјештајном периоду реализована у износу од 11.663,74 КМ, што је 9,31% у односу на план. 

Средства за финансирање Општинске изборне комисије у 2016. години, због провођења 

локалних избора, планирана су у износу од 125.000,00 КМ, што је за 110.000,00 КМ више у 
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односу на 2015. годину. Планирана средства обухватају како накнаде члановима Општинске 

изборне комисије које су увећане у вријеме изборног периода (накнаде члановима ОИК-а у 

изборном периоду исплаћују се у висини одборничке накнаде, док су иначе 30% од одборничке 

накнаде), тако и трошкове провођења локалних избора који падају на терет локалне заједнице. 

Планирана средства за бруто накнаде члановима ОИК-а износе 31.000,00 КМ (у 2015. години 

утрошено 11.763,86 КМ), док планирана средства за трошкове одржавања избора (накнаде и 

материјални трошкови чланова бирачких одбора, набавка опреме, трошкови горива и 

транспорта изборног материјала, закуп приватних простора, трошкови обуке чланова бирачких 

одбора и др.) износе 94.000,00 КМ. Изборни период наступио је 04.05.2016. године, када је 

Централна изборна комисија БиХ донијела Одлуку о расписивању и одржавању локалних 

избора 2016. године, и трајаће до дана потврђивања резултата локалних избора 2016. године. У 

извјештајном периоду сва утрошена средства односе се на накнаде члановима Општинске 

изборне комисије. 

 

 Средства за рад политичких партија (потр. јед. 00750110) су искоришћена у износу 

од 13.679,97 КМ, што је 36,00% у односу на план. Расподјела средстава политичким партијама 

извршена је у складу са Законом о финансирању политичких странака из буџета Републике, 

града и општине („Службени гласник Републике Српске“, број 65/08) и Одлуком о начину 

расподјеле финансијских средстава политичким странкама из буџета општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 3/14 и 17/16). Овом одлуком дефинисан је начин 

расподјеле средстава за финансирање трошкова редовног рада политичких странака, као и 

средстава за изборну кампању која су планирана у износу од 10.000,00 КМ на посебној 

буџетској позицији и у извјештајном периоду нису трошена. Средства за редован рад 

политичких странака расподјељују се на начин да се 20% средстава распоређује у једнаким 

износима политичким странкама које имају одборнике у Скупштини, а 80% средстава се 

распоређује сразмјерно броју освојених мандата које политичка странка има у Скупштини. 

Дозначени износи средстава политичким субјектима из буџета општине Прњавор  у првом 

полугодишту 2016. године, дати су у сљедећем табеларном прегледу. 

 

Табела бр. 4. Преглед дозначених средства по политичким субјектима 

у периоду 01.01-30.06.2016. године 

Р.б. Назив политичке странке / субјекта 
Износ 

(КМ) 

1 Српска демократска странка  3,670.02 

2 СНСД - Милорад Додик 2,915.25 

3 Партија демократског прогреса  1,028.34 
4 Српска радикална странка др Војислав Шешељ 1,028.34 
5 Социјалистичка партија  1,028.34 
6 Демократска партија 1,028.34 
7 Коалиција Радикално за народ СРС РС - НДС  1,028.34 
8 Демократски народни савез  651.00 
9 Покрет за Прњавор 651.00 

10 Представник националних мањина - Бранко Декет 651.00 

У К У П Н О 13,679.97 

  

Трошкови обештећења по судским пресудама и трошкови поступка (потрошачка 

јединица 00750120) су остварени у укупном износу од 83.832,88 КМ, што је 49,31% од плана, а 

односе се на сљедеће: 
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-  Бошњак Момир из Прњавора – трошкови парничног поступка по судској  

   пресуди (тр. поступка 3.025,00 КМ + законска затезна камата 148,23 КМ) ... 3.173,23 КМ 

- Тривалић Божидар и Тривалић Нада из Прњавора – трошкови управног  

  поступка по рјешењу РУГИПП-а ........................................................................... 450,00 КМ 

- Јелић турс д.о.о. Прњавор – трошкови управног спора по судској пресуди ..... 750,00 КМ 

- Графомарк д.о.о. Лакташи – судска пресуда ради наплате дуга 77.349,65 КМ 

 (главни дуг 36.270,00 КМ + законска затезна камата на главни дуг 36.270,00 КМ 

 + трошкови парничног поступка 2.956,00 КМ + законска затезна камата на  

 трошкове парничног поступка 476,15 КМ + трошкови извршног поступка  

 1.377,50 КМ) + трошкови банке за принудну наплату 150,00 КМ .................. 77.499,65 КМ  

-  Остало (трошкови предујма суду за трошкове вјештачења, извршења и др.) 1.960,00 КМ 

   УКУПНО:........................................................................................................... 83.832,88 КМ 

 

Остали непоменути расходи (потрошачка јединица 00750120) остварени су у износу 

од 14.427,62 КМ, што је 63% од планираних средстава, а односе се на накнаде и припадајуће 

порезе и доприносе по уговорима о дјелу и порезе и доприносе за рад волонтера.  

 

Средства планирана на позицији Допринос солидарности на терет послодавца 

(потрошачка јединица 00750140) у извјештајном периоду нису извршена, јер је од 1. јануара 

2016. године на снази нови Закон о посебном доприносу за солидарност („Службени гласник 

Републике Српске“ број 110/15) према којем се допринос за солидарност плаћа само на терет 

физичких лица која остварују доходак, док се према ранијем Закону о доприносу за 

солидарност („Службени гласник Републике Српске“, број 52/14 и 42/15), који је био на снази 

до краја 2015. године, овај допринос плаћао на начин да је 50% износа падало на терет 

физичког лица које остварује доходак а 50% на терет послодавца.  

 

Средства за помоћ основним школама (потр. јед. 00750150) су у првом полугодишту 

2016. године утрошена у укупном износу од 5.100,00 КМ, што је извршење од 44,35% у односу 

на средства планирана ребалансом буџета. Из редовних средстава за ове намјене, на основу 

Одлуке о расподјели средстава са буџетске позиције Помоћ основним школама („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 4/16), расподијељено је 3.600,00 КМ, док су средства у износу 

од 1.500,00 КМ за помоћ основним школама обезбијеђена из текуће буџетске резерве. Средства 

за помоћ основним школама се, према Одлуци, по школама расподјељују према броју ученика 

школе утврђеном на основу Годишњих програма рада школа за школску 2015/2016 годину. 

Преглед укупно дозначених средстава по основним школама дат је у сљедећој табели: 

 

Табела бр. 5. Преглед дозначених средстава основним школама  

у периоду 01.01-30.06.2016. године 

Р.б. Назив Основне школе 
Износ (КМ) 

Редовно Буџ.резерва Укупно 

1 ОШ "Никола Тесла" Прњавор 1,120.00 0.00 1,120.00 

2 ОШ"Бранко Ћопић" Прњавор 855.00 0.00 855.00 

3 ОШ "Милош Црњански" Поточани 490.00 0.00 490.00 

4 ОШ "Меша Селимовић" Насеобина Лишња 210.00 0.00 210.00 

5 ОШ "Вук Караџић" Доњи Вијачани 220.00 0.00 220.00 

6 ОШ "Иво Андрић" Кулаши 150.00 0.00 150.00 

7 ОШ "Петар Кочић" Шибовска 275.00 0.00 275.00 

8 ОШ "Свети Сава" Горњи Смртићи 280.00 0.00 280.00 
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Р.б. Назив Основне школе 
Износ (КМ) 

Редовно Буџ.резерва Укупно 

9 
Школа за основно музичко образовање 

Прњавор 
0.00 1,500.00 1,500.00 

У К У П Н О 3,600.00 1,500.00 5,100.00 

 

 Средства за такмичења ученика (потрошачка јединица 00750150) у извјештајном 

периоду реализована су у износу од 11.999,00 КМ, или са 99,99% у односу на план. Ова 

средства су, према закључку начелника општине, по школама распоређена на основу 

финансијског плана за организацију такмичења који је доставила свака школа појединачно. 

Преглед укупно дозначених средстава за такмичења ученика дат је у сљедећој табели: 

 

Табела бр. 6. Преглед дозначених средстава основним школама за такмичења ученика 

у периоду 01.01-30.06.2016. године 

Р.б. Назив Основне школе Износ (КМ) 

1 ОШ "Никола Тесла" Прњавор 2,703.00 

2 ОШ"Бранко Ћопић" Прњавор 1,858.00 

3 ОШ "Милош Црњански" Поточани 2,058.00 

4 ОШ "Меша Селимовић" Насеобина Лишња 748.00 

5 ОШ "Вук Караџић" Доњи Вијачани 1,278.00 

6 ОШ "Иво Андрић" Кулаши 1,343.00 

7 ОШ "Петар Кочић" Шибовска 908.00 

8 ОШ "Свети Сава" Горњи Смртићи 1,103.00 

У К У П Н О 11,999.00 

 

 Средства за подстицај и развој спорта (потрошачка јединица 00750150) реализована 

су у укупном износу од 87.000,00 КМ, што је 47,54% у односу на план. Програмом развоја 

спорта на подручју општине Прњавор за 2016. годину („Службени гласник општине Прњавор“, 

бр. 2/16) утврђени су циљеви и задаци у области спорта на подручју општине Прњавор, 

манифестације које ће се финансирати из средстава предвиђених буџетом општине, те 

критеријуми, расподјела, корисници и начин додјеле средстава за подстицај и развој спорта за 

2016. годину. Из редовно планираних средстава за подстицај и развој спорта, у складу са 

Програмом, расподијељено је 54.000,00 КМ, док је 33.000,00 КМ финансирано из средстава 

текуће буџетске резерве. Расподјела средстава за спорт, у складу са Програмом, врши се преко 

Општинског фудбалског савеза и Спортског савеза општине Прњавор који утврђују расподјелу 

средстава члановима савеза за финансирање редовних активности клубова, а Спортски савез 

утврђује и износе средстава за појединачне манифестације за које је Програмом одређено да ће 

бити финансиране из буџета општине. Сагласност за расподјелу средстава појединим 

клубовима даје начелник општине уз мишљење Савјета за спорт. У наредној табели дат је 

преглед спортских клубова и организација којима су дозначена средства из буџета општине 

Прњавор у првом полугодишту 2016. године.  
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Табела бр. 7. Спортски клубови и организације којима су дозначена средства 

у периоду 01.01-30.06.2016. године 

Р.б. Назив спортског колектива 
Износ (КМ) 

Редовно Буџ.резерва Укупно 

1 Општински фудбалски савез Прњавор 27,000.00 3,000.00 30,000.00 

2 Спортски савез општине Прњавор 27,000.00 1,500.00 28,500.00 

3 Теквондо клуб "Прњавор" Прњавор 0.00 2,000.00 2,000.00 

4 Шаховски клуб "Пошк" Поточани 0.00 1,500.00 1,500.00 

5 Клуб малог фудбала "Обилић" Прњавор 0.00 1,700.00 1,700.00 

6 Карате клуб "Ипон" Прњавор 0.00 7,500.00 7,500.00 

7 Рукометни клуб "Слога" Прњавор 0.00 1,500.00 1,500.00 

8 Бициклистички клуб "БСК" Бања Лука 0.00 300.00 300.00 

9 Мото клуб "Прњавор 07" Прњавор 0.00 1,500.00 1,500.00 

10 Кик-бокс клуб "Прњавор" Прњавор 0.00 2,500.00 2,500.00 

11 Кик-бокс клуб "Гард" Прњавор 0.00 3,500.00 3,500.00 

12 Тениски клуб "Олимп-2000" Прњавор 0.00 3,000.00 3,000.00 

13 Џудо клуб "Соко-М" Прњавор 0.00 2,000.00 2,000.00 

14 Фудбалски клуб "Борац" Шибовска 0.00 1,500.00 1,500.00 

У К У П Н О 54,000.00 33,000.00 87,000.00 

 

 Средства планирана на буџетској позицији Помоћ удружењима из области културе и 

осталим удружењима (потр. јед. 00750150) у извјештајном периоду нису коришћена. У јуну 

2016. године начелник општине донио је Правилник о критеријумима, начину и поступку 

расподјеле средстава удружењима из области културе и осталим удружењима („Службени 

гласник општине Прњавор“, бр. 15/16), према којем ће се расподјела средстава овим 

удружењима вршити на другачији начин у односу на раније године. У ранијим годинама 

удружења су подносила захтјев за одобравање средстава за неке од својих активности, а одлуку 

о исплати средстава доносио је начелник општине на приједлог Одјељења за локални 

економски развој и друштвене дјелатности. Према донесеном Правилнику, расподјела 

средстава удружењима из области културе и осталим удружењима у 2016. години врши се по 

основу одабира и вредновања пројеката/програма за финансирање средствима буџета општине 

Прњавор, а по основу пријава на Јавни позив за расподјелу средстава који објављује начелник 

општине. Одлука о расподјели средстава удружењима из области културе и осталим 

удружењима донесена је у јулу 2016. године, тако да су у извјештајном периоду овим 

удружењима додјељивана средства само из текуће буџетске резерве у укупном износу од 

12.400,00 КМ.  

 

 Средства са позиције Помоћ удружењима националних мањина (потрошачка јединица 

00750150) искоришћена су у износу од 14.500,00 КМ што је 53,11% од плана. Ова средства су у 

извјештајном периоду додјељивана из редовних буџетских средстава на основу Одлуке о 

условима и начину расподјеле средстава са буџетске позиције – Помоћ удружењима 

националних мањина у 2016. години („Службени гласник општине Прњавор“, број 4/16), у 

укупном износу од 7.200,00 КМ, и из средстава текуће буџетске резерве у износу од 7.300,00 

КМ. Одлуком је дефинисана расподјела планираних средстава по појединим удружењима 

националних мањина, а планирана средства су намијењена за афирмацију културно-
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умјетничког стваралаштва истих. Начелник општине закључком одобрава средства, а на основу 

образложеног захтјева Савеза националних мањина општине Прњавор, преко којег се одобрена 

средства и расподјељују удружењима. У наредној табели дат је преглед одобрених средстава 

удружењима националних мањина у првом полугодишту 2016. године, из редовних буџетских 

средстава и из средстава текуће буџетске резерве. 

 

Табела бр. 8. Удружења националних мањина којима су одобрена средства 

у периоду 01.01-30.06.2016. године 

Р.б. Назив удружења 

Износ (КМ) 

Редовно 
Буџ. 

резерва 
Укупно 

1 Удружење Италијана Штивор, "Клуб Трентини"  1,000.00 0.00 1,000.00 

2 Удружење Чеха "Чешка беседа" Маћино брдо 1,000.00 0.00 1,000.00 

3 УКПД "Тарас Шевченко" Прњавор 1,600.00 0.00 1,600.00 

4 Удружење Пољака и пријатеља "Boleslawiec" 1,000.00 0.00 1,000.00 

5 Удружење Рома општине Прњавор 1,000.00 0.00 1,000.00 

6 Удружење Рома "Ромска дјевојка - Романи ћеј" 1,000.00 2,800.00 3,800.00 

7 Удружење Црногораца "Ловћен" Прњавор 600.00 4,000.00 4,600.00 

8 Удружење Украјинаца "Златни клас" Прњавор 0.00 500.00 500.00 

У К У П Н О 7,200.00 7,300.00 14,500.00 

 

 Средства за манифестације поводом обиљежавања Светог Саве (Светосавски бал и 

школска слава) (потрошачка јединица 00750150) искоришћена су у износу од 9.500,00 КМ, 

што је 95% од планираних средстава за ове намјене. Утрошак средстава са ове позиције у 

извјештајном периоду односи се на: 

-  Коло српских сестара Прњавор – за Светосавску забаву ................................ 5.000,00 КМ 

-  Основне школе са подручја општине Прњавор (8*500,00 КМ) ...................... 4.000,00 КМ 

-  Школа за основно музичко образовање Прњавор ............................................... 500,00 КМ 

   УКУПНО:............................................................................................................. 9.500,00 КМ 

 

 Средства за помоћ вјерским заједницама (заштита културно-историјског 

наслијеђа) (потр. јед. 00750150) у извјештајном периоду искоришћена су у износу од 68.100,00 

КМ, што је 65,25% од плана. Износ од 32.100,00 КМ додијељен је из редовних буџетских 

средстава, у складу са Одлуком о расподјели средстава са буџетске позиције Помоћи вјерским 

заједницама (заштита културно-историјског наслијеђа) („Службени гласник општине 

Прњавор“, бр. 2/16), према којој је критериј за расподјелу средстава национална структура 

становништва општине Прњавор према попису становништва из 1991. године, док је износ од 

36.000,00 КМ додијељен из средстава  текуће буџетске резерве. Додијељена средства у периоду 

01.01-30.06.2016. године односе се на сљедеће вјерске заједнице: 

 

Табела бр. 9. Преглед дозначених средстава вјерским заједницама 

у периоду 01.01-30.06.2016. године 

Р.б. Назив вјерске заједнице 

Износ (КМ) 

Редовно 
Буџ. 

резерва 
Укупно 

1 СПЦО Прњавор 21,100.00 5,000.00 26,100.00 
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Р.б. Назив вјерске заједнице 

Износ (КМ) 

Редовно 
Буџ. 

резерва 
Укупно 

2 СПЦО Кремна-Вучијак 300.00 23,000.00 23,300.00 

3 СПЦО Насеобина Лишња 300.00 300.00 600.00 

4 СПЦО Слатина Прњавор 300.00 0.00 300.00 

5 СПЦО Поточани 1,000.00 0.00 1,000.00 

6 СПЦО Гаљиповци 300.00 0.00 300.00 

7 СПЦО Вијачани 4,300.00 0.00 4,300.00 

8 Меџлис исламске заједнице Прњавор 3,500.00 0.00 3,500.00 

9 
Римокатолички жупни уред рођења БДМ 

Кулаши 
1,000.00 0.00 1,000.00 

10 СПЦО Кулаши 0.00 1,000.00 1,000.00 

11 СПЦО Штрпци 0.00 5,000.00 5,000.00 

12 СПЦО Велика Илова 0.00 500.00 500.00 

13 
Црквено-општински одбор "Мркоњићи" 

Требиње 
0.00 1,000.00 1,000.00 

14 
Исламска заједница БиХ, муфтијство 

Бањалучко, Бањалука 
0.00 200.00 200.00 

У К У П Н О 32,100.00 36,000.00 68,100.00 

 

 Средства планирана на позицији Покровитељство општине за реализацију научних, 

културних и спортских манифестација од значаја за општину Прњавор (потрошачка 

јединица 00750150) у извјештајном периоду су реализована у износу од 18.500,00 КМ, што је 

92,50% од плана. Расподјела средстава са ове позиције у 2016. години регулисана је 

Правилником, којим је дефинисано да се средства расподјељују на основу пријаве на јавни 

позив за додјелу средстава који расписује начелник општине и на који се могу пријавити сви 

субјекти/организатори манифестација са подручја општине Прњавор. Комисија именована од 

стране начелника општине разматра пријаве, врши бодовање манифестација и утврђује 

приједлог расподјеле средстава и манифестација које ће се финансирати. На основу приједлога 

Комисије Одлуком о расподјели средстава са буџетске позиције - Покровитељство општине за 

реализацију научних, културних и спортских манифестација од значаја за општину Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 5/16) утврђени су носиоци активности и 

расподјела средстава по појединим манифестацијама. У ранијим годинама расподјела 

средстава са ове позиције вршила се само на основу одлуке начелника о начину расподјеле 

средстава. Утрошак средстава са ове позиције по субјектима којима су средства додијељена у 

периоду 01.01-30.06.2016. године приказан је у сљедећој табели: 

 

Табела бр. 10. Преглед дозначених средстава са позиције Покровитељство општине 

 за реализацију научних, културних и спортских манифестација 

 од значаја за општину Прњавор 

у периоду 01.01-30.06.2016. године 

Р.б. Назив субјекта којем су дозначена средства Износ (КМ) 

1 Спортски савез општине Прњавор 5,000.00 

2 Шаховски клуб "Пошк" Поточани 1,200.00 
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Р.б. Назив субјекта којем су дозначена средства Износ (КМ) 

3 Рукометни клуб "Слога" Прњавор 1,000.00 

4 ЈУ Школа за основно музичко образовање Прњавор 1,500.00 

5 Кошаркашки клуб "Младост `76" Прњавор 2,000.00 

6 СПКД "Просвјета" ОО Прњавор 2,500.00 

7 ГКУД "Пронија" Прњавор 300.00 

8 Спортско риболовно друштво "Укрински цвијет" 1,000.00 

9 Мото клуб "Прњавор `07" Прњавор 1,500.00 

10 Клуб малог фудбала "Обилић" Прњавор 2,500.00 

У К У П Н О 18,500.00 

 

 Средства за стипендије ученика и студената (потр. јединица 00750150) реализована 

су у износу од 97.875,00 КМ, што је 55,30% у односу на план. Ова средства су искоришћена за 

стипендирање ученика и студената који право на стипендију остваре испуњавањем услова 

прописаних Одлуком о стипендирању ученика и студената („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 4/13 и 3/14). У складу са Одлуком, средства за стипендије исплаћују се у девет 

једнаких ануитета, за сваки мјесец у години осим за јануар, јули и август. Мјесечни износ 

стипендије утврђује начелник општине посебном одлуком, за сваку буџетску годину, зависно 

од броја кандидата и буџета општине. Одлуком о висини мјесечног износа стипендије за 

школску 2015/2016 годину („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 7/16) утврђен је износ 

стипендије за школску 2015/2016 годину и то: ученичка стипендија 48,00 КМ, студентска 

стипендија 75,00 КМ, и студентска стипендија за студенте који припадају породицама 

погинулих и несталих бораца, породицама ратних војних инвалида од I до IV категорије 

инвалидности, и студенте без оба родитеља 105,00 КМ. У првом полугодишту 2016. године 

право на стипендију остварило је 189 студената и 80 ученика. Од укупног броја студената 45 

студената остварило је право на увећани износ стипендије од 105,00 КМ. Поред овога, општина 

Прњавор стипендира и троје студената са Косова и Метохије.  

 

 Средства за једнократне помоћи (потр. јед. 00750150) су искоришћена у износу од 

30.150,00 КМ што је 77,71% од плана. У складу са Правилником о додјели једнократних 

новчаних помоћи грађанима из буџета општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 21/09, 2/11) додијељено је 9.350,00 КМ, док је 20.800,00 КМ додијељено из 

средстава текуће буџетске резерве.  

 

 Средства за једнократне помоћи за треће и свако сљедеће новорођено дијете (потр. 

јед. 00750150) су искоришћена у износу од 8.500,00 КМ што је 42,50% од планираних 

средстава за ове намјене на годишњем нивоу. Ова средства се додјељују у складу са Одлуком о 

расподјели средстава за треће и свако сљедеће новорођено дијете у 2016. години („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 4/16), према којој висина накнаде за треће и свако сљедеће 

новорођено дијете износи 500,00 КМ. 

 

Средства за капиталне грантове (потрошачка јединица 00750170) утрошена су у 

укупном износу од 14.279,24 КМ, што је 68% од планираних средстава. Од укупно утрошених 

средстава за капиталне грантове 5.811,60 КМ се односи на помоћ у изградњи објеката вјерских 

заједница, 6.068,59 КМ на помоћ у изградњи и санацији индивидуалних стамбених објеката, а 
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2.399,05 КМ на помоћ у изградњи осталих објеката. Сва средства са ове позиције општина је 

утрошила директно уговарајући послове са извођачима радова. 

 

 Средства за обиљежавање значајних датума у области борачко-инвалидске 

заштите (потр. јед. 00750180) искоришћена су у износу од 7.506,00 КМ, што је 50,04% од 

планираних средстава. Ова средства су у извјештајном периоду одобравана на основу 

Програма за рјешавање питања из области борачко-инвалидске заштите у општини Прњавор за 

2016. годину („Службени гласник општине Прњавор“, број 38/15). Програмом су дефинисани 

значајни датуми који ће се финансирати из буџета општине Прњавор у 2016. години, као и 

носиоци активности око обиљежавања значајних датума. Средства за обиљежавање значајних 

датума из области борачко-инвалидске заштите у извјештајном периоду додијељена су 

сљедећим удружењима: 

-  Борачка организација општине Прњавор .......................................................... 5.282,00 КМ 

-  ОО породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Прњавор .. 544,00 КМ 

-  Удружење РВИ општине Прњавор .................................................................... 1.200,00 КМ 

-  ОО СУБНОР-а ......................................................................................................... 480,00 КМ 

   УКУПНО:............................................................................................................. 7.506,00 КМ 

 

Средства за остале трошкове обиљежавања значајних датума (за трошкове 

вијенаца, цвијећа, свијећа и др). (потрошачка јединица 00750180) реализована су у износу од 

1.800,00 КМ, од чега је 640,00 КМ финансирано из редовних буџетских средстава, а 1.160,00 

КМ из средстава текуће буџетске резерве. Трошење ових средстава вршено је на основу 

Одлуке о корисницима и начину утрошка средстава са буџетске позиције 415200 – средства за 

остале трошкове обиљежавања значајних датума (за трошкове вијенаца, цвијећа, свијећа и др.) 

(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 5/16 и 11/16).  

 

 Средства за организовање парастоса погинулим борцима ВРС у мјесним 

заједницама (потр. јединица 00750180) реализована су у износу од 14.144,50 КМ, што је 

40,41% од плана, а средства су трошена у складу са Одлуком о начину реализације средстава за 

организовање парастоса у мјесним заједницама општине Прњавор у 2016. години („Службени 

гласник општине Прњавор“, бр. 5/16). Према Одлуци, парастоси ће се одржати према Плану 

организовања парастоса погинулим борцима у мјесним заједницама донесеном од стране 

Борачке организације, а за набавку роба и услуга везаних за организовање парастоса врши се 

избор добављача провођењем поступка јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама 

БиХ. 

 

 Средства за тражење несталих бораца и цивила жртава рата са подручја општине 

Прњавор (потр. јединица 00750180) реализована су у износу од 1.800,00 КМ, што је 36% у 

односу на планирана средства за ове намјене. Начин утрошка средстава са ове позиције 

регулисан је Одлуком о условима и начину расподјеле средстава са буџетске позиције 415200 – 

Средства за тражење несталих бораца и цивила жртава рата са подручја општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 5/16). Према Одлуци, право на додјелу ових 

средстава има ОО породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Прњавор, а 

средства се одобравају на основу образложеног захтјева организације.  

 

Средства за једнократне новчане помоћи појединцима из борачке популације (потр. 

јединица 00750180) реализована су у износу од 19.850,00 КМ, што је 28,36% од планираних 

средстава.  Средства за једнократне новчане помоћи додјељивана су на основу Правилника о 

условима и поступку одобравања и исплате једнократне новчане помоћи борцима, ратним 
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војним инвалидима и породицама погинулих бораца („Службени гласник општине Прњавор“, 

бр. 3/13) и Програма за рјешавање питања из области борачко-инвалидске заштите у општини 

Прњавор за 2016. годину („Службени гласник општине Прњавор“, број 38/15). У складу са 

Правилником и Програмом, једнократне новчане помоћи одобравају се у случају смрти 

чланова породице погинулих и несталих бораца, смрти РВИ од I до IV категорије – 

инвалидности 100% до 80%, смрти демобилисаних бораца ВРС 1. и 2. категорије и у случају 

смрти корисника породичне и личне инвалиднине, по основу учешћа у НОР-у; затим у случају 

идентификације посмртних остатака несталих бораца ВРС; у сврху лијечења и куповине 

лијекова; у случајевима када се ради о изузетно тешком здравственом стању; за ублажавање 

тешког материјалног положаја и др. 

 

 Остали непоменути расходи Општинске управе (потр. јед. 00750240) остварени су у 

износу од 45.130,07 КМ, од чега је недостајући дио средстава на позицији од 10.261,90 КМ 

обезбијеђен из средстава текуће буџетске резерве. Ови расходи се односе на расходе по основу 

репрезентације, расходе за таксе и накнаде за регистрацију возила и др. 

 

 

ФИНАНСИРАЊЕ 

 
 Буџет општине, као и извјештај о извршењу буџета, поред буџетских прихода и 

примитака за нефинансијску имовину, те буџетских расхода и издатака за нефинансијску 

имовину, укључује и рачун финансирања, у оквиру којег се приказују нето ефекти остварени 

од финансијске имовине и нето ефекти остварени од задуживања и отплате дугова.  

 

 Остварени нето ефекти из финансирања у периоду 01.01-30.06.2016. године износе  

-595.525,16 КМ и једнаки су збиру негативних ефеката од задуживања од -597.028,20 КМ и 

реализованих средстава од неутрошених примљених помоћи из 2015. године од 1.503,04 КМ. 

Остварени буџетски суфицит у првом полугодишту 2016. године у износу од 584.458,15 КМ 

није био довољан за покриће негативних ефеката из финансирања, тако да је на крају 

извјештајног периода остварен непокривени дефицит у износу од -11.067,01 КМ. 

 

ПОЧЕТНО И ЗАВРШНО СТАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНИХ РАЧУНА ТРЕЗОРА  

И РАЧУНА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА 

 
  Закон о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и Правилник о форми и садржају буџета и извјештаја о 

извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, број 100/13) прописују да квартални 

извјештаји о извршењу буџета треба да садрже и податке о почетном и завршном стању 

јединствених рачуна трезора и рачуна посебних намјена, што је наведено у сљедећем 

табеларном прегледу: 

 

Табела бр. 11. Почетно и завршно стање банковних рачуна општине 

Ред. 
бр. 

Б А Н К О В Н И   Р А Ч У Н  
Стање  

01.01.2016.  
године 

Стање 
30.06.2016. 
године 

1 555-007-01215707-45 ЈР Трезора, Нова банка а.д. Бијељина 579,299.87 683,226.79 

2 555-007-02215707-61 Рачун посебних намјена 789,706.71 553,200.34 
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Ред. 
бр. 

Б А Н К О В Н И   Р А Ч У Н  
Стање  

01.01.2016.  
године 

Стање 
30.06.2016. 
године 

3 555-007-03215707-77 Рачун посебних намјена за воде 64,883.41 148,117.15 

4 555-007-05215707-12 Рачун за поврат и прекњижавање ЈП 10.90 7.01 

5 555-007-07215707-44 Рачун посебних намјена за ЛЕАП 107.00 107.81 

6 555-007-04215707-93 Рачун за средства социјалне заштите 2,621.17 901.13 

7 555-007-06215707-28 Рачун за шуме 32,563.14 41,149.46 

8 555-110-10002437-87 Девизни рачун 58.72 19.62 

УКУПНО: 1,469,250.92 1,426,729.31 

 

ИНФОРМАЦИЈА О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ  

 

 Општина Прњавор је корисник 6 намјенских кредита и то: 

 

� Робни кредит Краљевине Шпаније, за пројекат изградње система водоснабдијевања 

општине Прњавор, у вриједности од 3.800.000,00 КМ, 

� Кредит од 5.000.000,00 КМ за измирење обавеза из ранијих периода и капиталне 

инвестиције у 2007. години, 

� Кредит од 4.000.000,00 КМ за измирење пренесених обавеза из 2008. године и за 

капиталне инвестиције у 2009. години,  

� Кредит од 3.000.000,00 КМ за финансирање капиталних инвестиција у 2010. години, 

� Кредит од 500.000,00 КМ за финансирање капиталних инвестиција у 2010. години, и 

� Кредит од 2.500.000,00 КМ за финансирање изградње дистрибутивне и секундарне 

мреже у шест мјесних заједница сјеверног дијела општине Прњавор. 

 

 Кредит Краљевине Шпаније од 3.800.000,00 КМ (повучено 3.799.583,92 КМ) је са 

роком отплате од 36 година, грејс периодом од 15 година који је урачунат у рок отплате, и 

каматном стопом од 0,1% годишње. Прва рата за отплату кредита доспијева 11.07.2018. године. 

Отплата ће се вршити у 43 полугодишња ануитета, са једнаким износом главнице од 88.362,40 

КМ и различитим износима камата. Камата по овом кредиту током грејс периода плаћа се 

полугодишње од 11.07.2003. године, и на годишњем нивоу износи 3.852,34 КМ. Преостали 

износ дуга по овом кредиту на дан 30.06.2016. године (главница) износи 3.799.583,92 КМ, а 

потенцијалне камате 50.057,22 КМ, што укупно износи 3.849.641,14 КМ. 

 

 Кредит од 5.000.000,00 КМ (НЛБ Развојна банка)  је у складу са Одлуком о кредитном 

задужењу („Службени гласник општине Прњавор“, број 13/06 и 8/07) намијењен за измирење 

евидентираних обавеза на дан 31.12.2006. године, које су настале по основу капиталних 

инвестиција, заједничке комуналне потрошње и других обавеза из 2006. године, као и за 

капиталне инвестиције у 2007. години. За измирење обавеза из 2006. године,  утрошена су 

средства у износу од 3.000.000,00 КМ, док су преостала средства овог кредита у износу од 

2.000.000,00 КМ утрошена за капиталне инвестиције у 2007. години. Уговорена каматна стопа 

по овом кредиту је шестомјесечни ЕУРИБОР + 1,98% годишње. Према основном уговору о 

кредиту рок отплате кредита био је 120 мјесеци, одн. кредит се требао отплаћивати од јануара 
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2008. године до децембра 2017. године. У децембру 2015. године, на основу Одлуке 

Скупштине општине Прњавор о измјени услова отплате кредитних обавеза по дугорочним 

кредитима од 5 мил. КМ и 4 мил. КМ („Службени гласник општине Прњавор“, број 33/15) са 

НЛБ развојном банком а.д. Бањалука потписан је анекс уговора о кредиту, према којем је 

одобрен грејс период за отплату остатка дуга по овом кредиту на дан 31.12.2015. године у 

износу од 1.137.268,12 КМ од 24 мјесеца, што значи да ће се у 2016. и 2017. години плаћати 

само камата на остатак дуга, а даља отплата кредита почеће од јануара 2018. године и трајаће 

до децембра 2019. године. Пројектоване камате по кредиту од 5 мил. КМ за период репрограма 

кредита износе 43.498,20 КМ.  Преостали износ дуга по овом кредиту на дан 30.06.2016. године 

(главница) износи 1.137.268,12 КМ, а потенцијалне камате 55.324,50 КМ, што укупно износи 

1.192.592,62 КМ. 

 

 Кредит од 4.000.000,00 КМ (НЛБ Развојна банка) је у складу са Одлуком о кредитном 

задужењу („Службени гласник општине Прњавор“, број 01/09, 01/10) намијењен за измирење 

евидентираних обавеза на дан 31.12.2008. године које су настале по основу капиталних 

инвестиција из 2008. године, и за капиталне инвестиције у 2009. години. Средства у износу од 

2.000.000,00 КМ су утрошена за измирење обавеза према добављачима из 2008. године, док је 

за капиталне инвестиције у 2009. години утрошено 1.113.386,40 КМ. Преостала средства овог 

кредита у износу од 886.613,60 КМ су утрошена за капиталне инвестиције у 2010. години. 

Уговорена каматна стопа по овом кредиту је шестомјесечни ЕУРИБОР + 6,70% годишње. 

Према основном уговору о кредиту рок отплате кредита био је 126 мјесеци, у који је урачунат 

грејс период од 10 мјесеци. Кредит је прешао у отплату у јуну 2010. године и отплата је 

требала трајати до јануара 2020. године. Као и код кредита од 5 мил. КМ, на основу Одлуке 

Скупштине општине Прњавор о измјени услова отплате кредитних обавеза по дугорочним 

кредитима од 5 мил. КМ и 4 мил. КМ („Службени гласник општине Прњавор“, број 33/15) са 

НЛБ развојном банком а.д. Бањалука у децембру 2015. године потписан је анекс уговора о 

кредиту, према којем је одобрен грејс период за отплату остатка дуга по овом кредиту на дан 

31.12.2015. године у износу од 2.041.235,09 КМ од 24 мјесеца, тако да ће се и по овом кредиту 

у 2016. и 2017. години плаћати само камата на остатак дуга, а даља отплата кредита почеће од 

јануара 2018. године и трајаће до јануара 2022. године. Пројектоване камате по кредиту од 4 

мил. КМ за период репрограма износе 271.484,22 КМ. Преостали износ дуга по овом кредиту 

на дан 30.06.2016. године (главница) износи 2.041.235,09 КМ, а потенцијалне камате 498.666,05 

КМ, што укупно износи 2.539.901,14 КМ. 

 

 Кредит од 3.000.000,00 КМ (Инвестиционо-развојна банка Републике Српске) је у 

складу са Одлуком о кредитном задужењу („Службени гласник општине Прњавор“, број 19/09)  

намијењен за финансирање капиталних инвестиција у 2010. години, односно реализацију 

Програма изградње, модернизације и реконструкције инфраструктурних објеката на подручју 

општине Прњавор за 2010. годину. Рок отплате овог кредита је десет година, уз грејс период од 

шест мјесеци, и каматну стопу која представља збир промјенљиве излазне каматне стопе 

Инвестиционо-развојне банке Републике Српске и фиксне марже банке у висини од 1,71% 

годишње, а не може по уговору бити нижа од 5,41% номинално. Кредит је прешао у отплату у 

августу 2011. године и отплата ће трајати до јануара 2021. године. Преостали износ дуга по 

кредиту на дан 30.06.2016. године (главница) износи 1.612.633,33 КМ, а потенцијалне камате 

207.869,32 КМ, што укупно износи 1.820.502,65 КМ. 

 

 Кредит од 500.000,00 КМ (НЛБ Развојна банка) такође је искоришћен за финансирање 

капиталних инвестиција у 2010. години и реализацију наведеног програма. Рок отплате овог 

кредита је 10 година, уз грејс период од шест мјесеци, и камату по стопи шестомјесечни 
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ЕУРИБОР + 5,95% годишње. Кредит је прешао у отплату у јулу 2011. године и отплата ће 

трајати до децембра 2020. године. Преостали износ дуга по овом кредиту на дан 30.06.2016. 

године (главница) износи 275.203,64 КМ, а потенцијалне камате 38.888,54 КМ, што укупно 

износи 314.092,18 КМ. 

 

 Кредит од 2.500.000,00 КМ (Уникредит банка) је у складу са Одлуком о кредитном 

задужењу („Службени гласник општине Прњавор“, број 18/12, 37/13 и 13/14) намијењен за 

изградњу дистрибутивне и секундарне мреже у шест мјесних заједница у сјеверном дијелу 

општине, а период коришћења кредита је 2012. 2013. и 2014. година. Рок отплате овог кредита 

је десет година, а каматна стопа је шестомјесечни ЕУРИБОР + 6,31% годишње. У 2012. години 

одобрени кредит није кориштен, у 2013. години повучен је износ од 1.184.817,27 КМ, а у 2014. 

години повучено је преосталих 1.315.182,73 КМ, тако да је кредит прешао у отплату од јануара 

2015. године. Преостали износ дуга по овом кредиту на дан 30.06.2016. године (главница) 

износи 2.219.056,60 КМ, а потенцијалне камате 646.938,36 КМ, што укупно износи 2.865.994,96 

КМ. 

 

 Скупштина општине Прњавор донијела је Одлуку о кредитном задужењу у износу од 

300.000,00 КМ („Службени гласник општине Прњавор“, број 6/16 и 12/16). На наведено 

кредитно задужење Министарство финансија дало је сагласност, проведен је поступак јавних 

набавки, изабран је најповољнији понуђач и слиједи потписивање уговора са банком. Кредит 

ће се повлачити током 2016. године у складу са Одлуком о допуни плана капиталних улагања 

за 2016. годину („Службени гласник општине Прњавор“, број 6/16 и 12/16), када ће се плаћати 

интеркаларна камата на повучени износ кредита, а отплата ће почети од јануара 2017. године. 

Кредит је са роком отплате 10 година. Према изабраној најповољнијој понуди, номинална 

каматна стопа по кредиту износиће 4,324%, а укупни трошкови кредита (главница+камата) 

износиће 371.095,20 КМ. 

 

 Општина Прњавор је 25.06.2010. године издала Гаранцију за кредитно задужење ЈП 

„ДЕП-ОТ“ Бањалука, на износ од 150.000,00 EUR, што представља 10% од укупно одобреног 

кредита ЈП „ДЕП-ОТ“, у чијем оснивачком капиталу општина Прњавор и учествује у 

наведеном проценту, увећан за износ трошкова утврђен Споразумом о кредиту (камата, 

приступна такса и др.). Јавно предузеће “ДЕП-ОТ“ Бањалука се кредитно задужило за износ од 

1.500.000,00 EUR из средстава Свјетске банке - Међународнe банкe за обнову и развој, за 

реализацију Другог пројекта  за управљање чврстим отпадом, а гаранције за отплату овог 

кредита обезбиједиле су општине оснивачи комуналног предузећа. Рок отплате овог кредита је 

двадесет година, уз грејс период од осам година који је урачунат у рок отплате, и каматну 

стопу шестомјесечни LIBOR + варијабилна маржа. Плаћање камате и отплата главнице ће се 

вршити полугодишње 15. јуна и 15. децембра, а отплата главнице почиње 15. децембра 2016. 

године и завршава 15. јуна 2028. године. Потенцијални годишњи износ главнице дуга општине 

Прњавор по овој гаранцији износиће 12.500,00 EUR. 

 

 Дуг општине Прњавор на дан 30.06.2016. године (главница+потенцијалне камате) по 

основу реализованих кредита износи 12.582.724,69 КМ. Годишња отплатна квота (главница + 

камата) општине Прњавор у 2016. години износи 973.771,26 КМ. Стављањем у омјер овог 

износа са оствареним буџетским приходима (порески + непорески) који су у 2015. години 

износили 12.165.607,15 КМ, добије се стопа задужености општине Прњавор у 2016. години од 

8%. Када се годишња отплатна квота за реализоване кредите увећа за износ од 37.109,52 КМ, 

колико износи годишња отплатна квота за одобрени кредит од 300.000,00 КМ, добије се стопа 

задужености од 8,31%.  


