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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 тромјесечно, 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. Рок за подношење извјештаја о извршењу буџета за претходну фискалну 

годину Скупштини општине је 31. мај 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 01.01-31.12.2016. године садржи: 

     - табеларни преглед који приказује остварена буџетска средства и издатке у 2015. 

години, усвојени Ребаланс буџета за 2016. годину, и остварена буџетска средства и 

издатке у 2016. години, приказане на начин да се јасно може уочити разлика између 

одобреног и извршеног буџета, 

 - објашњења већих одступања у наративном облику, 

 - податке о задуживању и управљању дугом у наративном облику, 

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

              табеларном прегледу, 

- податке о почетном и завршном стању имовине, обавеза и извора средстава, 

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

- податке о извршеним реалокацијама - посебан извјештај. 

 

ОПШТИ ДИО ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2016. ГОДИНЕ 

 
 Општи дио буџета представља агрегирани приказ планираних буџетских категорија 

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

Истовремено, Општи дио буџета је својеврсна рефлексија фискалне одрживости планираних 

буџетских токова. 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 његовог финансирања (тј. расподјеле или покривања), све у 

складу са прописаном и усвојеном методологијом утврђивања и извјештавања о извршењу 

буџета. Буџетски суфицит/дефицит представља разлику између збира прихода (без прихода 

обрачунског карактера) и примитака за нефинансијску имовину, и збира расхода (без расхода 

обрачунског карактера) и издатака за нефинансијску имовину. Појам буџетског 

суфицита/дефицита не може се поистовјетити са појмом финансијског резултата, који 

представља разлику између прихода (класа 7) и расхода (класа 4). 
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 Буџет општине Прњавор је у периоду 01.01-31.12.2016. године остварио непокривени 

дефицит у износу од -288.100,75 КМ, а у истом периоду претходне године остварио је 

суфицит у износу од 232.829,21 КМ. Остварени суфицит/дефицит буџета је утврђен према 

прописаној методологији, коју у наставку текста образлажемо. 

 

 Буџет општине Прњавор је у периоду 01.01-31.12.2016. године остварио бруто 

буџетски суфицит у износу од 1.769.025,80 КМ, који представља разлику између буџетских 

прихода и буџетских расхода општине.  

 На остварени буџетски суфицит даље утичу нето издаци за нефинансијску имовину 

(разлика између примитака и издатака за нефинансијску имовину) који су у 2016. години 

износили -1.306.345,48 КМ (93.888,16 КМ – 1.400.233,64 КМ).  

 Нето издаци за нефинансијску имовину умањују остварени бруто буџетски суфицит, 

тако да је на крају 2016. године остварен буџетски суфицит у износу од 462.680,32 КМ.  

 Исказани буџетски суфицит се даље умањио за нето финансирања од -750.781,07 КМ, 

тако да је на дан 31.12.2016. године утврђен непокривени дефицит од -288.100,75 КМ.  

 

ОСТВАРЕНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ЗА ПЕРИОД 01.01 – 31.12.2016. ГОДИНЕ 

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

31.12.2016. године остварени су у износу од 13.484.797,01 КМ, што је 91,15% од средстава 

планираних Ребалансом буџета општине Прњавор за 2016. годину (у даљем тексту: 

ребаланс), а за 1,99% мање у односу на остварење у 2015. години. 

 Посматрано по групама, остварење буџетских прихода и примитака за нефинансијску 

имовину у извјештајном периоду је сљедеће:  

 

� Порески приходи су остварени у износу од 10.240.738,89 КМ, што је за 7,02% више у 

односу на планирана средства за 2016. годину, а за 3,77% или за 372.167,06 КМ више у 

односу на остварење пореских прихода у 2015. години. 

� Непорески приходи су у 2016. години остварени у износу од 2.263.377,99 КМ, што је 

71,19% од средстава планираних ребалансом буџета, а за 1,47% или за 33.657,33 КМ мање 

у односу на остварење непореских прихода у 2015. години. 

� Грантови су остварени у износу од 11.399,91 КМ, што је 81,43% од средстава планираних 

ребалансом буџета, а за 106.964,04 КМ мање у односу на остварење из 2015. године. 

� Трансфери између буџетских јединица су остварени у износу од 875.392,06 КМ, што је 

87,19% од средстава планираних ребалансом буџета, а за 3,26% или за 27.652,12 КМ више 

у односу на остварење из 2015. године,  

� Примици за нефинансијску имовину су остварени у износу од 93.888,16 КМ, што је 

9,13% од планираних средстава за 2016. годину, а за 533.024,32 КМ мање од средстава 

остварених у 2015. години.  
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Табела  бр. 1. Преглед остварених буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину 

за период 01.01 – 31.12.2016. године 

Ред. 

бр. 
О П И С 

Извршење  

01.01-31.12. 

2015. год. 

Ребаланс 

буџета 2016. 

Извршење 

01.01-31.12. 

2016. год. 

%  

остварења  

у односу 

на план 

% 

учешћа  

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

1 Порески приходи 9,868,571.83 9,568,600.00 10,240,738.89 107.02 75.94 

2 Непорески приходи 2,297,035.32 3,179,400.00 2,263,377.99 71.19 16.78 

3 Грантови 118,363.95 14,000.00 11,399.91 81.43 0.08 

4 
Трансфери између 

буџетских јединица 
847,739.94 1,003,988.00 875,392.06 87.19 6.49 

5 

Примици за 

нефинансијску 

имовину 

626,912.48 1,028,000.00 93,888.16 9.13 0.70 

УКУПНО (1+2+3+4+5) 13,758,623.52 14,793,988.00 13,484,797.01 91.15 100.00 

 

 У структури укупних буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину 

највеће учешће имају порески приходи са 75,94%, након којих слиједе непорески приходи са 

16,78%. Трансфери између буџетских јединица учествују са 6,49%, примици за 

нефинансијску имовину са 0,70%, а грантови са 0,08%.  

 

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

Порески приходи

75.94%

Непорески 

приходи

16.78%Грантови

0.08%
Трансфери између 

буџетских 

јединица

6.49%

Примици за 

нефинансијску 

имовину

0.70%

 

 



4 

 

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 првих 

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

остварена су средства у износу од 3.396,41 КМ, што је знатно више у односу на планирана 

средства за 2016. годину, и остварење у 2015. години, а резултат је појачаних активности 

Пореске управе Републике Српске везано за наплату неплаћених пореских обавеза кроз 

слање опомена за плаћање истих. 

 

 Приход од пореза на обављање самосталне дјелатности остварен је у износу од 

147.574,88 КМ, што је za 9,31% више од годишњег плана, а за 13,71% или за 17.794,14 КМ 

више у односу на остварење овог прихода из претходне године. 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. 

 

 Приход од пореза на лична примања остварен је у износу од 984.781,43 КМ, што је на 

нивоу средстава планираних ребалансом буџета. У односу на остварење из 2015. године 

приход од пореза на лична примања већи је за 9,05% или за 81.722,20 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 разлика између прихода од 

личних примања и доприноса плаћених у складу са Законом о доприносима, а пореска стопа 
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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. Порез на лична примања је други по величини приход општине у 2016. 

години и у укупним буџетским приходима и примицима за нефинансијску имовину учествује 

са 7,30%. 

 

 Приходи од пореза на имовину – пореза на непокретности су остварени у износу од 

547.552,17 КМ, што је за 91,26% од средстава планираних ребалансом буџета, а за 6,71% или 

за 39.390,55 КМ мање у односу на остварење у 2015. години. Од наплаћених 547.552,17 КМ 

ових прихода у 2016. години, на наплату пореза на непокретности по Закону о порезу на 

непокретности односи се 521.480,37 КМ, а разлика од 26.071,80 КМ односи се на наплату 

заосталих дуговања за порез на имовину, порез на наслијеђе и поклон и порез на пренос 

непокретности и права по претходном Закону о порезима на имовину (примјењивао се до 

краја 2011. године). У 2015. години наплаћено је укупно 586.942,72 КМ ових пореза, од чега 

се на порез на непокретности односи 581.046,50 КМ, a на приходе по основу ранијег Закона о 

порезима на имовину 5.896,22 КМ. На основу наведених података се види да су приходи од 

пореза на непокретности у 2016. години остварени за 10,25% мање, или мање за 59.566,13 КМ 

у односу на 2015. годину, 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.  

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. Према ранијем Закону процјену тржишне вриједности непокретности вршила 

је Пореска управа Републике Српске, док је новим Законом 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 
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земљиште, а посебно за грађевинске објекте. 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, након чега је Пореска управа РС почела са издавањем пореских рачуна за 

2016. годину. Због постојања наведеног проблема, тек крајем мјесеца јула 2016. године 

евидентиране су прве уплате пореза на непокретности за 2016. годину, а тек у мјесецу 

септембру евидентиран је значајнији пораст ових прихода. Од укупно остварених прихода од 

пореза на непокретности у 2016. години у износу од 521.480,37 КМ, на приходе који су 

остварени у првом полугодишту 2016. године и за које се са сигурношћу може рећи да се сви 

односе на уплату обавеза из ранијих година, односи се 144.942,25 КМ, а процјена за цијелу 

2016. годину је око 200.000,00 КМ наплаћених прихода који се односе на 2015. и раније 

године. Важно је напоменути да су краткорочна потраживања по основу пореза на 

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

износила 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. Према 

извјештају Пореске управе Републике Српске
1
, која је надлежна за вођење Фискалног 

регистра непокретности и наплату пореза на непокретности, укупан износ пореза на 

непокретности за 2016. годину за општину Прњавор износи 516.351,66 КМ. Од тога је 

вриједност још неуручених пореских рачуна преко 30.000,00 КМ. Укупно задужење пореза на 

непокретности за 2015. годину износило је око 300.000,00 КМ, уз јединствену пореску стопу 

од 8%. 

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 није 

имала утицаја на висину пореске основице за опорезивање непокретности на територији 

општине Прњавор, а тиме ни на висину пореза за 2016. годину. На веће задужење пореза на 

непокретности у 2016. години у односу на 2015. годину највише је утицала измјена пореске 

стопе за опорезивање непокретности. Вриједности коефицијената уз помоћ којих Пореска 

управа РС врши 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 

                                                 
1
 Извјештај 16.01.09. Преглед обавеза и уплата пореза на непокретности за град/општину, повучен на дан 

   07.02.2016. године 
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тим да уплата првог дијела не може бити мања од 50% укупног износа пореске обавезе према 

пореском рачуну, али будући да се каснило са почетком издавања пореских рачуна рокови за 

плаћање пореза су пролонгирани. 

 

 Приходи од пореза на промет производа и услуга у извјештајном периоду су 

остварени у износу од 129.491,21 КМ, што је за 264,76% више у односу на средства 

планирана ребалансом буџета. Остварени приходи по основу пореза на промет производа и 

услуга односе се на уплату заосталих дуговања по прописима који су важили прије 2006. 

године, када је уведен порез на додату вриједност. Уплате ових пореза врше се по основу 

репрограмираних обавеза, утврђених дугова од стране контролних органа, затим велики дио 

се евидентира на крају године  као резултат измирења дуга путем обвезница Републике 

Српске (у 2016. години на овај начин евидентирано 35.840,30 КМ ових прихода), због чега је 

тешко реално планирати остварење ових прихода. 

 

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

самим тим и највећи порески приход. Овај приход је у 2016. години остварен у износу од 

8.413.209,72 КМ, што је за 7,72% више од плана, а за 3,53% или за 287.170,07 КМ више у 

односу на остварење из претходне године. 

 Према подацима Управе за индиректно опорезивање БиХ2 у 2016. години је 

забиљежен рекордан износ остварених нето прихода од ПДВ-а од увођења 2006. године. 

Бруто приходи од ПДВ-а су у односу на 2015. годину већи за 4,4%, а нето приходи, 

захваљујући мањем удјелу поврата у бруто приходима, већи су за 5,5% или за 178,4 мил. КМ. 

У свим мјесецима забиљежен је раст у односу на 2015. годину, осим у мјесецу јулу. 

Прикупљање, контролу наплате и расподјелу ПДВ-а врши Управа за индиректно 

опорезивање БиХ. Од укупно прикупљених прихода од ПДВ-а прво се издвајају одређена 

средства за исплату поврата, затим за финансирање државних институција БиХ, а преостали 

износ се расподјељује на ентитете и Брчко Дистрикт, према удјелу истих у крајњој 

потрошњи. Из припадајућег дијела прихода од ПДВ-а Републици Српској директно се врши 

уплата за сервисирање спољног дуга, а преостали дио средстава са Јединственог рачуна 

Управе за индиректно опорезивање се распоређује између буџета РС (72%), општина (24%), и 

ЈП "Путеви РС" (4%), у складу са Законом о буџетском систему РС (Службени гласник РС 

бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16). 

Приходи од ПДВ-а који у расподјели припадају општинама и градовима (24%) 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. Такође, фактор који задњих година има значајан утицај на висину средстава од ПДВ-а 

која се расподјељују општинама, је износ спољњег дуга РС. Према посљедњим објављеним 

                                                 
2
 ОМА билтен Одјељења за макроекономску анализу Управног одбора УИНО БиХ, бр 138/139 
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подацима Управе за индиректно опорезивање БиХ, у периоду јануар-новембар 2016. године 

Република Српска је платила 38 мил. КМ спољњег дуга више у односу на исти период 2015. 

године, што директно има утицаја на износ средстава од ПДВ-а који иде у расподјелу 

корисницима (РС, општине, ЈП „Путеви РС“), али ни смањење коефицијента расподјеле за 

општину Прњавор, ни повећање средстава за отплату спољњег дуга нису могли да анулирају 

позитивне ефекте раста ПДВ-а на нивоу БиХ, тако да су приходи од ПДВ-а које је општина 

Прњавор остварила у 2016. години забиљежили раст и у односу на план за 2016. годину, и у 

односу на извршење у 2015. години.  

Приход од ПДВ-а у укупним буџетским приходима и примицима за нефинансијску 

имовину у 2016. години учествује са 62,39%.  

 

 У наредној табели дат је приказ коефицијената расподјеле за општину Прњавор од 

2007. до 2016. године, као и износ остварених прихода од ПДВ-а у наведеном периоду.  

 

Табела бр. 2. Коефицијенти расподјеле за општину Прњавор и остварени приходи од ПДВ-а 

у периоду 2007-2016. година 

Година  

Одлука о учешћу општина и 

градова у приходима од 

индиректних пореза и 

начину распоређивања тих 

прихода  

Коефицијент за 

расподјелу 

прихода од 

ПДВ-а 

Износ 

остварених 

прихода од  

ПДВ-а 

2007. 
од 01.01.2007-06.07.2007. Сл. гл. РС бр. 04/07 0,029010 

8,502,243.30 
од 07.07.2007-31.12.2007. Сл. гл. РС бр. 56/07 0,028120 

2008. Сл. гл. РС бр. 56/07 0,028310 8,777,720.94 

2009. 

од 01.01.2009-19.05.2009. Сл. гл. РС бр. 56/07 0,028660 

7,395,090.35 од 20.05.2009-02.12.2009. Сл. гл. РС бр. 38/09 0,028569 

од 03.12.2009-31.12.2009. Сл. гл. РС бр. 104/09 0,028530 

2010. Сл. гл. РС бр. 104/09 0,028864 8,032,446.08 

2011. Сл. гл. РС бр. 104/09 0,029198 8,950,934.57 

2012. Сл. гл. РС бр. 104/09 0,029531 8,651,344.30 

2013. Сл. гл. РС бр. 104/09 0,029865 7,665,464.75 

2014. 
од 01.01.2014-30.06.2014. Сл. гл. РС бр. 104/09 0.030200 

7,741,358.45 
од 01.07.2014-31.12.2014. Сл. гл. РС бр. 56/14 0.027792 

2015. Сл. гл. РС бр. 56/14 и 41/15 0.027821 8,126,039.65 

2016. Сл. гл. РС бр. 56/14 и 41/16 0.027849 8,413,209.72 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Граф бр. 2. Остварење

 

 Порез на добитке од

84,16% више од средстава плани

више у односу на остварење

добитке од игара на срећу зависи

Овај порез се плаћа за добитке

добитке од наградних добара

износ или вриједност од 1.000,00 

 

Непорески приходи
 

 Непорески приходи су

71,19% од средстава планираних

односу на остварење из 201

узроковано је прије свега 

грађевинског земљиштa. Посматрано

Приходи од закупа и ренте

Приходи од камата на готовину

Административне таксе 

Комуналне таксе ................................

Накнаде по разним основама

Приходи од пружања јавних

Новчане казне ................................

Остварење ПДВ-а у буџету општине Прњавор од 2007. 

добитке од игара на срећу остварен је у износу од 

ава планираних ребалансом буџета, а за 68,85

остварење овог пореза у 2015. години. Остварење

срећу зависи од врсте и висине остварених добитака

добитке од лутријских игара на срећу, изузев класичне

добара у роби и услугама, за сваки појединачни

од 1.000,00 КМ, а пореска стопа је 15%.   

приходи 

приходи су у 2016. години остварени у износу од 2.

планираних ребалансом буџета, а за 1,47% или за

 2015. године. Смањење непореских прихода у

свега смањењем прихода од земљишне ренте

Посматрано по групама, остварење непореских

и ренте .............................................................................

на готовину и готовинске еквиваленте ........................

 ................................................................................

............................................................................................

основама ................................................................

пружања јавних услуга ............................................................

................................................................................................

9 

од 2007. до 2016. године 

 

износу од 14.733,07 КМ, што је за 

68,85% или за 6.007,69 КМ 

Остварење прихода од пореза на 

добитака од игара на срећу. 

изузев класичне томболе, и на 

појединачни добитак који прелази 

од 2.263.377,99 KM, што је 

или за 33.657,33 КМ мање у 

прихода у односу на 2015. годину 

ренте и уређења градског 

непореских прихода је сљедеће: 

............. 88.516,35 КМ 

........................ 19.986,69 КМ 

................ 208.174,76 KM 

............................ 599.103,83 КМ 

.................................... 1.029.550,59 КМ 

............................ 213.422,58 КМ 

.................................... 9.325,00 КМ 
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Остали непорески приходи ............................................................................ 95.298,19 КМ 

У к у п н о....................................................................................................2.263.377,99 КМ 

 

 Приходи од закупа и ренте су остварени у износу од 88.516,35 КМ, или са 14,83% у 

односу на ребаланс, а у односу на 2015. годину приходи од закупа и ренте су мањи за 9,92% 

или за 9.748,43 КМ.  

 

 Приходи од давања у закуп општинских пословних простора су остварени у износу 

од 13.883,60 КМ, што је 46,28% од планираног остварења за 2016. годину, а за 113,13% или за 

7.369,47 КМ више у односу на прошлогодишње остварење ових прихода. У извјештајном 

периоду  приходи од закупа остваривали су се по основу 7 потписаних уговора о закупу 

општинских пословних простора, а укупно задужење за 2016. годину износи 9.347,70 КМ, из 

чега се види да се дио остварених прихода у 2016. години односи на уплату обавеза из 

претходног периода. Укупна потраживања по основу прихода од давања у закуп општинских 

пословних простора на дан 31.12.2016. године износе 21.532,71 КМ.  

 

 Приход од земљишне ренте је остварен у износу од 59.663,30 КМ, што је 10,80% од 

планираног остварења, а за 33,39% или за 29.907,87 КМ мање у односу на остварење овог 

прихода из претходне 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 м
2
 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 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 
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остварити попуст од 10% за готовинско плаћање одједном, али ступањем на снагу ове Одлуке 

(04.03.2016. године), та 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.). Приходи од земљишне ренте, као и 

накнаде за уређење градског грађевинског земљишта, у 2016. години планирани су у знатно 

већем нивоу у односу на 2015. годину због накнада које су се планирале остварити 

изградњом два већа стамбено-пословна објекта, једног на локацији Музичке школе, у првој 

зони градског грађевинског земљишта, и другог на локацији некадашњег објекта Црвеног 

крста Прњавор, у другој зони градског грађевинског земљишта, као и због процјене да ће 

доћи до повећања броја захтјева за издавање грађевинских дозвола за приватне објекте у 

обухвату градског грађевинског земљишта. Према подацима Одјељења за стамбено-

комуналне послове и инвестиције износ обрачунате ренте за објекат који се гради на 

локацији некадашњег објекта Црвеног крста је 34.170,79 КМ, а накнаде за уређење 34.770,28 

КМ. За овај објекат је у августу 2016. године потписан уговор о одложеном плаћању 

земљишне ренте и накнаде за уређење градског грађевинског земљишта, тако да је 20% 

новчаних средстава од укупног износа обрачунатих накнада наплаћен у августу 2016. године, 

док је остатак од 80% новчаних средстава инвеститор дужан платити у 24 једнаке мјесечне 

рате.  

 

 Приход од закупнине земљишта остварен је у износу од 14.969,45 КМ, што је за 

3,24% више од средстава планираних ребалансом буџета, а за 12.789,97 КМ више у односу на 

остварење у 2015. години. 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 9 важећих уговора о закупу. На 

основу истих општини на годишњем нивоу припада 11.642,13 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.  

Приходи остварени од закупнине земљишта су приходи намјенског карактера. Чланом 

35. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 

број 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. 

 

 Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте су остварени у износу 

од 19.986,69 КМ, што је за 24,92% више од средстава планираних ребалансом буџета, а за 

20,15% или за 3.352,07 КМ више у односу на прошлогодишње остварење ових прихода.  
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Приходи од административних такса су остварени у износу од 208.174,76 КМ, што 

је за 9,57% више од средстава планираних ребалансом буџета, а за 25,96% или за 42.903,08 

КМ више у односу на остварење ових прихода из 2015. године. Од укупно остварених 

средстава од административних такси, 5.589,67 КМ односи се на приходе од посебне 

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

путем мултилатералне компензације, док се 202.585,09 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 и 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 599.103,83 КМ, 

што је 97,85% од  средстава планираних ребалансом буџета, а за 3,36% или за 19.503,36 КМ 

више у односу на остварење из 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 391.698,36 КМ, што је за 3,08% више од средстава 

планираних ребалансом буџета, а за 8,81% или за 31.730,81 КМ више у односу на остварење 

ових прихода у 2015. години. 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.  

 

 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред 

пословног простора у пословне сврхе (баште) је остварена у износу од 12.462,18 КМ, што је 

89,02% од плана, а за 11,25% или за 1.580,26 КМ мање од остварења у претходној години. 

Укупно задужење по основу коришћења јавних површина за постављање башта за 2016. 

годину износи 10.745,64 КМ, а укупна потраживања по овом основу на дан 31.12.2016. 

године износе 27.234,29 КМ. 

 

 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 150.976,00 КМ, што је 83,88% од средстава планираних ребалансом буџета, а за 

8,35% или за 13.761,50 КМ мање у односу на остварење у 2015. години. 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). 
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 Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање 

шатора или за друге облике привременог коришћења је остварена у износу од 15.607,04 

КМ, што је за 56,07% више од средстава планираних ребалансом буџета, а за 40,81% или за 

4.523,46 КМ више у односу на остварење ове врсте прихода из претходне године. На ову 

шифру прихода се књиже приходи од комуналне таксе за коришћење простора на јавним 

површинама за постављање гаража, који су остварени у износу од 12.147,04 КМ, и такса за 

рад у дане вашара која је остварена у износу од 3.460,00 КМ.  Укупно годишње задужење по 

основу ове комуналне таксе за 2016. годину износи 14.031,08 КМ, а укупна потраживања са 

31.12.2016. године износе 23.255,32 КМ. 

 

 Комунална такса на остале предмете таксирања је остварена у износу од 

19.520,25 КМ, што је за 8,45% више од ребалансом планираних средстава, а за 10,65% или за 

2.327,15 КМ мање у односу на остварење из 2015. године Комунална такса на остале 

предмете таксирања односи се на комуналну таксу за коришћење простора на јавним 

површинама за постављање привремених објеката – киоска.  Годишње задужење за 2016. 

годину по основу ове комуналне таксе износи 17.390,80 КМ, а укупна потраживања на дан 

31.12.2016. године износе 50.272,91 КМ. 

 

 Осим претходно наведених комуналних такси, општина Прњавор је у току 2016. 

године остварила и приходе од комуналне таксе за приређивање музичког програма у 

угоститељским објектима 5.640,00 КМ, комуналне таксе за коришћење витрина за 

излагање робе ван пословних просторија 600,00 КМ, и комуналне таксе за коришћење 

рекламних паноа 2.600,00 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, што би 

требало довести до повећања степена наплате како обавеза из претходног периода тако и 

обавеза које се односе на 2016. годину.  

 

 Приходи од накнада по разним основама су остварени у укупном износу од 

1.029.550,59 КМ, што је 74,41% од средстава планираних ребалансом буџета, а за 1,69% или 

за 17.669,48 КМ мање у односу на остварење из претходне године.  

 

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

84.699,66 КМ, што је 15,33% од планираног остварења овог прихода, а за 17,84% или за 

18.395,28 КМ мање у односу на остварење из 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 oдлукa 

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 
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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. Као и код земљишне ренте, остварење прихода од накнаде за уређење 

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.). Разлози за мање остварење 

прихода од накнаде за уређење у односу на план наведени су приликом образлагања 

остварења прихода од земљишне ренте. 

Законом о измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађевинском 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр. 106/15), који је ступио на снагу 

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 м2, а захтјев за легализацију могао 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 м
2
 накнада за легализацију износи 100 КМ, за објекте површине од 100 м

2
 

до 200 м
2
 накнада износи 500 КМ, за објекте површине од 200 м

2
 до 300 м

2
 накнада износи 

1.000 КМ а за објекте површине од 300 м
2
 до 400 м

2
 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. Према подацима добијеним од 

Одјељења за просторно уређење, од 84.699,66 КМ колико је укупно остварено средстава на 

овој шифри прихода, уплате по основу накнада за легализацију износе 20.000,00 КМ. 

 

 Приходи од накнада за коришћење минералних сировина су у 2016. години 

остварени у износу од 151.415,13 КМ, што је за 16,47% више од средстава планираних 

ребалансом буџета, а за 14,82% или 26.339,47 КМ мање у односу на прошлогодишње 

остварење ових прихода. 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. Обвезник 

плаћања ове накнаде су она предузећа која посједују концесију за експлоатацију минералних 

сировина, издату у складу са законом којим се уређује област концесија. Према  подацима из 

Регистра концесија који води Комисија за концесије Републике Српске, за експлоатацију 

минералних сировина на подручју општине Прњавор  додијељене су двије концесије, обе 

предузећу  МГ Минд  д.о. о. Мркоњић Град, једна за експлоатацију техничког грађевинског 

камена - кречњака на локалитету "Челар", период трајања концесије је 17.07.2009 - 

17.07.2039. године, и друга за експлоатацију техничког грађевинског камена - перидотита на  

локалитету "Љубић", период трајања концесије је 24.02.2014 - 24.02.2039. године. За додјелу 

концесија надлежна је Влада Републике Српске. Концесиона накнада се утврђује уговором о 

концесији, а састоји се од накнаде за уступљено право, која се плаћа једнократно и 

представља приход Републике, и концесионе накнаде за коришћење, која се изражава 

процентуално у односу на годишњи приход остварен од обављања концесионе дјелатности 

или по јединици мјере. Концесиона накнада за коришћење се за развијене јединице локалне 
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самоуправе, гдје спада и општина Прњавор, у складу са Законом о концесијама („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 59/13) и Законом о буџетском систему Републике Српске 

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

буџета Републике и буџета општине или града на чијој територији се обавља концесиона 

дјелатност у омјеру 30:70.  

У наредној табели дат је преглед обвезника који су у периоду 01.01–31.12.2016. године 

изршили плаћање накнаде за коришћење минералних сировина на подручју општине 

Прњавор, уз поређење са 2015. годином. Средства која су припала општини Прњавор 

одговарају претходно наведеном законском омјеру за расподјелу ове врсте прихода.  

 

Табела бр. 3.  Преглед обвезника који су извршили уплату накнаде  

за коришћење минералних сировина  у 2015. и 2016. години 

Ред. 

бр. 
Н а з и в   о б в е з н и к а 

Уплаћени износ  

у периоду  

01.01-31.12.2015. 

године  

Уплаћени износ у 

периоду  

01.01-31.12.2016. 

године 

1 "МГ Минд" ДОО Мркоњић Град 246,022.82 183,786.84 

2 "Градип" АД Прњавор 7,615.27 32,508.59 

3 Вучијак АД Прњавор 147.47 0.00 

4 ПП Exim ДОО Прњавор 25.71 0.00 

5 Милорад Шуман, Хрваћани 114.88 0.00 

6 Ранко Вукајловић Прњавор 9.00 0.00 

7 ПУ Пчелица Прњавор 0.00 11.94 

У К У П Н О  253,935.15 216,307.37 

Напомена: Подаци из претходне табеле преузети су од Пореске управе Републике Српске.  

 

 Приходи од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта су остварени у 

износу од 72.723,14 КМ, што је за 142,41% више од планираног остварења средстава за 2016. 

годину, а за 117,27% или за 39.252,06 КМ више у односу на остварење ове врсте прихода у 

претходној години. Према Закону о пољопривредном земљишту („Службени гласник 

Републике Српске“, број 93/06, 86/07, 14/10, 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, увећаном 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. Висину накнаде 

утврђује Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство у поступку по захтјеву 

корисника, одн. инвеститора за издавање пољопривредне сагласности. Према томе, висина 

обрачунате накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта зависи, како од броја 
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поднесених захтјева за издавање пољопривредних сагласности, тако и од површине парцеле, 

класе и културе пољопривредног земљишта.  

Према подацима надлежног Одјељења, пораст прихода по основу ове накнаде је 

једним дијелом резултат повећаног броја захтјева за издавање пољопривредних сагласности у 

поступцима везано за легализацију раније изграђених објеката, а највећим дијелом резултат 

је великог износа обрачунате и уплаћене накнаде по једном појединачном захтјеву. Ради се о 

захтјеву фирме „ДИС Еуростандард“ д.о.о. Прњавор, гдје је укупна површина земљишта 

12.864 м
2
, а укупна обрачуната накнада 47.280,57 КМ, у поступку издавања сагласности за 

доградњу пословног простора – производне хале. Ово је највећи појединачно обрачунати и 

уплаћени новчани износ од ступања на снагу Закона о пољопривредном земљишту. Приход 

остварен од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта 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 накнада за коришћење шума и шумског земљишта – средстава за развој 

неразвијених дијелова општине остварених продајом шумских сортимената остварен је 

у износу од  203.706,71 КМ, што је 92,59% од планираних средстава, а за 28,19% или за 

79.948,75 КМ мање у односу на остварење из 2015. године. 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 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. На основу 

достављених кварталних обрачуна, укупно задужење за 2016. годину износи 170.604,55 КМ. 

Пренесене обавезе из 2015. године износиле су 36.496,43 КМ, док су накнадно у 2016. години 

Шуме РС задужене за 289.091,13 КМ, а односи се на дуг по основу извршене пореске 

контроле у ЈПШ “Шуме Републике Српске“, гдје су утврђене неизмирене обавезе према 

локалним заједницама из претходног периода у износу од 15,6 мил. КМ, заједно са 

припадајућим каматама. На основу претходно наведеног, укупно задужење у 2016. години на 

картици обвезника ЈПШ “Шуме Републике Српске“ износило је 496.192,11 КМ, измирене 

обавезе износе 203.706,71 КМ, тако да стање потраживања на крају 2016. године износи 
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292.485,40 КМ. Важно је напоменути да су у јануару и фебруару 2017. године Шуме РС 

измириле комплетан дуг према општини Прњавор на дан 31.12.2016. године. И у претходним 

годинама постојали су проблеми у наплати потраживања од Шума РС, због чега је и у 

остварење ових прихода у 2015. години укључено измирење обавеза из претходног периода у 

износу од 135.055,73 КМ. 

 

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

остварена је у износу од 22.616,01 КМ, што је за 102,83% више од ребалансом планираних 

средстава, а за 12,49% или за 2.511,50 КМ више од остварења ових средстава у 2015. години. 

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. 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. До 2016. године ова средства нису никако трошена, а 

закључно са 31.12.2016. године прикупљено је укупно 55.031,92 КМ намјенских средстава. У 

2016. години сва прикупљена средства утрошена су за израду Шумскопривредне основе за 

шуме у приватној својини, укупни трошкови израде Шумскопривредне основе износе 

88.998,89 КМ, а остатак средстава обезбијеђен је из редовних средстава буџета.  

 

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

722448, 722457, 722463, 722464 и 722469) су остварени у износу од 171.754,24 КМ, што је за 

56,14% више од средстава планираних ребалансом буџета, а за 51,20% или за 58.158,76 КМ 

више у односу на остварење из 2015. године. Од укупно остварених средстава од накнада за 

воде у 2016. години, 20.602,13 КМ намирено је 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. Од укупно 

прикупљених средстава од посебних накнада за воде, у буџет општине усмјерава се 30% 

средстава, а преостала средства, зависно од врсте накнаде, усмјеравају се или у буџет 

Републике или се дијеле између буџета Републике и Фонда за заштиту животне средине РС. 

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. 

На дан 31.12.2016. године на рачуну посебних намјена за воде налазило се 91.462,33 КМ 

неутрошених намјенских средстава. 

 

 Приходи од накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса – 

комуналне накнаде остварени су у износу од 156.709,03 КМ, или са 87,06% од ребалансом 

планираних средстава, док су у односу на остварење из 2015. године већи за 1,49% или за 
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2.299,26 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/м
2
. Укупно задужење по основу 

комуналне накнаде за 2016. годину износи 197.252,97 КМ, а укупна потраживања по основу 

комуналне накнаде на дан 31.12.2016. године износе 1.536.306,83 КМ. 

 

 Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара остварена су у 

износу од 158.518,50 КМ, што је за 5,68% више од средстава планираних ребалансом буџета, 

а у односу на остварење из 2015. године више за 5,59% или за 8.385,69 КМ. 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 овом 

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 објеката које користи Ватрогасна јединица за своје 

активности и чување ватрогасне опреме („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 10/16). 

Скупштина општине разматра и Извјештај о реализацији наведеног плана. На дан 31.12.2016. 

године укупно неутрошена намјенска средства за финансирање посебних мјера заштите од 

пожара износила су 400.384,53 КМ. Ова разлика између прикупљених намјенских средстава и 

утрошених средстава за законом прописане намјене настала је у периоду 2012-2016. године. 

У наведеном периоду укупно прикупљена намјенска средства износе 736.277,74 КМ, док 

утрошена средства за набавку грађевинских објеката, набавку опреме и инвестиционо 

одржавање опреме, у оквиру потрошачке јединице 00750125 – Територијална ватрогасна 

јединица Прњавор (прије 2014. године потр. јединица 00750600 – Ватрогасно друштво 

Прњавор), износе 335.893,21 КМ.  

 

Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара од општег 

интереса нису планиране Ребалансом буџета за 2016. годину, а у извјештајном периоду су 

остварене у износу од 7.408,17 КМ. Ова средства се односе на накнаде по основу концесије за 

коришћење пољопривредног земљишта на подручју општине Прњавор. Према  подацима из 

Регистра концесија који води Комисија за концесије Републике Српске, концесије за 

коришћење пољопривредног земљишта на подручју општине Прњавор имају предузећа МС 

Компанија д.о.о. Прњавор на период 07.07.2008-07.07.2023. године, Ратар а.д. Прњавор на 

период 27.02.2006-27.02.2026. године, и Кусић путеви д.о.о. Прњавор на период 14.07.2015-

14.07.2030. године. Према подацима Пореске управе Републике Српске, уплату цјелокупног 
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и других добара од општег 

д о.о. Прњавор. 

периоду остварени у износу 

9,39% или за 18.325,02 КМ 
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 Приходи од новчаних казни су у 2016. години остварени у износу од 9.325,00 КМ, 

што је за 16,56% више од ребалансом планираних средстава, док су у односу на претходну 

годину приходи од новчаних казни мањи за 8,89% или за 910,00 КМ. Овај износ чине новчане 

казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актима Скупштине општине. 

 

Остали непорески приходи су у 2016. години остварени у укупном износу од 

95.298,19 КМ, што је 69,76% од планираних средстава, а за 48.41% или за 89.412,95 КМ мање 

у односу на остварење из 2015. године. Ове приходе чине накнаде боловања које се 

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

вјенчања, приходи који се формирају на основу потраживања по записницима Пореске 

управе РС о обрачуну и поравнању више или погрешно уплаћених јавних прихода и др. 

Најзначајнију ставку у оквиру осталих непореских прихода у извјештајном периоду 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 59.887,56 КМ.  Разлог за значајно веће 

остварење осталих непореских прихода у 2015. години је тај што су на ову врсту прихода 

књижене задржане кауције за учешће на лицитацијама за продају непокретности у својини 

општине Прњавор, у укупном износу од 53.163,00 КМ, на коју су предузећа Градип а.д. 

Прњавор и ГП Љубић а.д. Прњавор изгубили право поврата због неисплаћивања 

излицитиране цијене (за објекат и земљиште Музичке школе и објекат и земљиште Црвеног 

крста).  

 

 Грантови 
 

 Грантови су у 2016. години остварени у укупном износу од 11.399,91 КМ, што је 

81,43% од планираног остварења ове приходовне категорије. 

 

Од 8.000,00 КМ колико су износила планирана средства гранта из иностранства, у 

извјештајном периоду остварено је 6.467,15 КМ. У питању је дио средстава која су одобрена 

општини Прњавор од Савјета Европе за пројекат „Унапређење учења мањинских језика на 

подручју општине Прњавор“ у укупном износу од 18.000,00  ЕУР-а, од чега је у 2015. години 

дозначено 14.400,00 ЕУР-а (28.163,95 КМ), а у 2016. години ребалансом буџета је планирано 

да се дозначе преостала средства од 3.600,00 ЕУР-а, од чега је у 2016. години дозначено 

3.306,60 ЕУР-а (6.467,15 КМ). Утрошак ових средстава прати се на посебној позицији у 

оквиру Одјељења за локални економски развој и друштвене дјелатности, а будући да 

средства дозначена у 2015. години нису била у цијелости утрошена, утрошак преосталих 

средстава из 2015. године у износу од 6.256,11 КМ је на расходовној страни буџета такође 

ребалансом буџета планиран и приказан на посебној буџетској позицији.  

 

 Средства од Федералног министарства расељених особа и избјеглица која су 

ребалансом буџета планирана у износу који је био одобрен и дозначен ЈУ Центар за културу 

у сврху суфинансирања Програма помоћи у обављању приправничког стажа кроз 

волонтерски рад повратника са ВСС (6.000,00 КМ дозначено у мјесецу априлу 2016. године) 

враћена су даваоцу гранта због раскида уговора. 

 

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

суфинансирања манифестације „Изложба расних грла стоке“ у 2015. години. Ова средства 
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општини нису уплаћена током 2015. године, а у 2016. години намирење је остварено путем 

мултилатералне компензације одржане дана 18.05.2016. године. 

 

 Донације за опремање новоизграђеног дијела вртића „Наша радост“ Прњавор нису 

планиране буџетом, а остварене су у износу од 4.000,00 КМ. Средства су утрошена у 

цијелости у 2016. години за набавку ситног инвентара у вртићу. 

 

 Трансфери између буџетских јединица 
 

 Трансфери између буџетских јединица остварени су у износу од 875.392,06 КМ, и 

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

Трансфери су остварени са 87,19% у односу на ребалансом планирана средства, док су у 

односу на остварење у 2015. години остварени више за 3,26% или за 27.652,12 КМ. 

Трансфери између буџетских јединица остварени у 2016. години односе се на: 

 

− средства из буџета Републике Српске у износу од 791.259,98 КМ која представљају 

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

финансира из буџета РС. Остварење ових средстава је 82,77% у односу на план, 

− 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 71.544,08 КМ, остварен за 78,86% више у односу на 

годишњи план. Ови трошкови се односе на трошкове школовања дјеце са посебним 

потребама ван мјеста пребивалишта (трошкови смјештаја и трошкови превоза), 

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

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

остварен са 100% у односу на план. 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. Средства су утрошена у цијелости у оквиру позиције 

412900 - Расходи за организацију регионалних такмичења из средстава дозначених од 

Министарства породице, омладине и спорта (потр. јед. 08150027 – ЈУ Центар средњих 

школа „Иво Андрић“), 

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

"Иво Андрић" на име суфинансирања набавке кошаркашке табле за потребе 

организације такмичења у кошарци за основне и средње школе у оквиру Малих 

олимпијских игара Републике Српске. Ова средства нису планирана ребалансом 

буџета, а остварена су у септембру 2016. године и утрошена намјенски, што је 

приказано као посебна позиција у табеларном дијелу извршења расхода буџета 

(позиција 412900 - Расходи за организацију Малих олимпијских игара из средстава 

Министарства породице, омладине и спорта, потр. јединица 08150027 – ЈУ Центар 

средњих школа „Иво Андрић“), 

− трансфер Министарства просвјете и културе Републике Српске Дјечијем вртићу 

„Наша радост“ у износу од 4.788,00 КМ за реализацију пројекта припреме дјеце пред 

полазак у школу, остварен са 100% у односу на план. Дозначена средства Дјечији 

вртић је утрошио намјенски за накнаде ангажованим радницима по основу уговора од 

дјелу, позиција 412900 – Остали непоменути расходи - припрема дјеце за полазак у 

школу из дозначене помоћи Министарства просвјете и културе РС, 
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− средства од Министарства трговине и туризма РС за финансирање пројекта "Фестивал 

националних мањина општине Прњавор Мала Европа 2015." одобрена су општини 

Прњавор у 2015. години, а намирење је извршено у 2016. години путем 

мултилатералне компензације одржане дана 25.10.2016. године, када је извршено и 

укњижавање наведеног трансфера. 

 

 Примици за нефинансијску имовину 
  

 Општина Прњавор је у 2016. години остварила примитке за нефинансијску имовину у 

износу од 93.888,16 КМ, што је 9,13% више од средстава планираних ребалансом буџета, а за 

533.024,32 КМ мање у односу на остварење у 2015. години.  

 

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

износу од 9.892,45 КМ. Остварена средства се односе на наплату потраживања из 2001. 

године за продати пословни простор у износу од 3.500,00 КМ (Јанча Мирослав), наплату 

потраживања у износу од 750,00 КМ по основу уговора о продаји гараже из 2003. године 

(Сибинчић Божо), наплату потраживања у износу од 1.338,00 КМ по основу уговора о откупу 

гараже из 2003. године (Шћеповић Радош), и средства остварена у износу од 4.304,45 КМ од 

продаје гараже на основу одлуке Скупштине општине Прњавор из 2016. године. 

 

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

земљишта, у 2016. години остварени су у износу од 77.137,21 КМ, што је свега 7,55% у 

односу на план. Наиме, план примитака од продаје земљишта у 2016. години у износу од 

1.022.000,00 КМ био је заснован 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 је износила 101,00 КМ/м

2
. У 2016. 

години није дошло до реализације планираних средстава од продаје земљишта на којем је 

лоцирана бувља пијаца будући да је начелник општине поништио раније донесене огласе о 

продаји наведених непокретности путем усменог јавног надметања – лицитације.  

 Остварени примици од продаје земљишта у 2016. години остварени су продајом 

земљишта на основу Одлука Скупштине општине Прњавор о условима продаје 

непокретности у својини општине Прњавор. Продаја земљишта вршила се путем лицитација 

или непосредном погодбом, како је то било дефинисано одлукама Скупштине. На проведеним 

лицитацијама 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, док 

је путем непосредне погодбе извршена продаја земљишне парцеле „Електрокрајини“ а.д. 

Бањалука за износ од 876,71 КМ ради изградње комуналне инфраструктуре и предузећу МИ 

Гарант д.о.о. Прњавор  земљишта у Доњим Гаљиповцима ради комплетирања грађевинске 

парцеле, за износ од 8.020,00 КМ. Поред ових средстава, остварена су још средства по основу 

уплате дуга за земљиште по рјешењу Скупштине општине из 2007. године у износу од 749,00 

КМ и средства у износу од 60,00 КМ по основу уговора о замјени некретнина, што 

представља вриједност разлике у површини замијењених земљишних парцела. 

 

 Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и 

сл. остварени су у износу од 6.858,50 КМ, што је за 14,31% више од планираних средстава, и 

односе се на примитке од продаје робе у угоститељском објекту ЈУ Центар за културу. У 
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односу на остварење у 2015. години ови приходи су остварени за 18,47% или за 1.069,50 КМ 

више.  

 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ  

ИМОВИНУ ЗА ПЕРИОД 01.01 – 31.12.2016. ГОДИНЕ 

 

Оперативни буџет за период 01.01-31.12.2016. 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 прилив буџетских средстава у 2016. години у 

износу од 13.300.000,00 КМ или 90% од годишњег плана (без примитака од задужења и 

неутрошених примљених помоћи из ранијег периода). Кроз упутства за израду кварталних 

финансијских планова буџетским корисницима је наглашавано да су дужни ускладити своју 

потрошњу са нивоом процијењеног остварења буџетских средстава, тако да им је и 

упутством за четврти квартал 2016. године наглашено да су своју потрошњу за 2016. годину 

дужни свести на 90% усвојеног буџета (без примитака од задужења и неутрошених 

примљених помоћи из ранијег периода). Треба истаћи да је појединим буџетским 

корисницима кроз претходне квартале због трошкова сезонског карактера одобравана 

потрошња изнад процијењеног остварења буџетских средстава. Кроз кварталне финансијске 

планове Одјељење за финансије је одобило средства у износу од 12.898.133,61 КМ, а поред 

тога, по основу захтјева за додатни унос средстава које закључком одобрава начелник 

општине, одобрено је додатних 1.589.628,65 КМ, што чини укупно 14.487.762,26 КМ којима 

су буџетски корисници могли располагати у 2016. години, што је 95,93% од усвојеног буџета. 

Поред трошења средстава која су планирана ребалансом буџета, на рачун посебних намјена 

уплаћена су средства у укупном износу од 4.600,00 КМ која нису била планирана ребалансом 

буџета, и одобрено је трошење ових средстава за намјену за коју су и уплаћена. Ради се о 

донацијама за опремање новоизграђеног дијела вртића "Наша радост" Прњавор у износу од 

4.000,00 КМ, и средствима Министарства породице, омладине и спорта РС дозначеним ЈУ 
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Центар средњих школа "Иво Андрић" за организацију Малих олимпијских игара у износу од 

600,00 КМ. 

У посматраном 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 током 2016. године је 

589.517,07 КМ, а вриједност извршених реалокација текуће буџетске резерве је 199.075,40 

КМ, с тим да је дио реалокација који је одобрен до усвајања Ребаланса буџета укључен у 

Ребаланс. Средства буџетске резерве се не планирају на одређеном организационом или 

економском коду, већ се у складу са закључком о одобравању средстава врши њихов 

распоред на одговарајућу потрошачку јединицу и позицију у буџету. Образложење 

појединачних редовних и реалокација текуће буџетске резерве дато је у посебним 

извјештајима, док је у табеларном дијелу буџета трошење одобрених средстава текуће 

буџетске резерве, ради јаснијег идентификовања, раздвојено у односу на трошење редовних 

буџетских средстава. 

У наредној табели дат је преглед Ребаланса буџета општине Прњавор за 2016. годину, 

одобреног оперативног буџета за период 01.01-31.12.2016. године, оперативног буџета након 

извршених реалокација и одобравања намјенсих средстава која нису била планирана 

ребалансом буџета, и разлика између Ребаланса и оперативног буџета за период 01.01-

31.12.2016. године.  

 

Табела бр. 4. Преглед одступања оперативног буџета од ребаланса за период 01.01-31.12.2016. г. 

Ред. 

бр. 

Организ. 

код 

Назив потрошачке 

јединице 

Ребаланс 

буџета за 

2016. 

годину 

Одобрени 

оперативни 

буџет за 

период 

01.01-

31.12.2016. 

године 

Индекс 

Оперативни буџет 

са извршеним 

реалокацијама  и 

средств. која нису 

планирана 

буџетом за период 

01.01-31.12.2016. 

године 

Разлика 

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

1 00750110 
Скупштина општине и 

Стручна служба СО –е 
450,000.00 438,600.00 97.47 438,600.00 -11,400.00 

2 00750120 Кабинет начелника 328,912.00 313,412.00 95.29 314,886.00 -14,026.00 

3 00750130 Одјељење за општу управу 57,000.00 55,150.00 96.75 55,650.00 -1,350.00 

4 00750140 Одјељење за финансије 3,403,663.00 3,388,422.00 99.55 3,388,222.00 -15,441.00 

5 00750150 

Одјељење за локални 

економски развој и 

друштвене дјелатности 

997,306.11 808,091.11 81.03 1,019,991.11 22,685.00 

6 00750160 
Одјељење за просторно 

уређење 
113,800.00 108,380.00 95.24 107,380.00 -6,420.00 

7 00750170 

Одјељење за стамбено-

комуналне послове и 

инвестиције 

2,602,848.65 2,436,888.65 93.62 2,374,388.65 -228,460.00 

8 00750180 
Одјељење за борачко-

инвалидску  заштиту 
386,800.00 347,715.50 89.90 350,791.00 -36,009.00 

9 00750220 
Одјељење за инспекцијске 

послове 
46,800.00 42,120.00 90.00 42,120.00 -4,680.00 

10 00750250 
Одјељење за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство 
674,300.00 636,800.00 94.44 639,300.00 -35,000.00 

11 00750240 
Служба за јавне набавке и 

заједничке послове 
453,361.90 430,350.00 94.92 473,111.90 19,750.00 
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Ред. 

бр. 

Организ. 

код 

Назив потрошачке 

јединице 

Ребаланс 

буџета за 

2016. 

годину 

Одобрени 

оперативни 

буџет за 

период 

01.01-

31.12.2016. 

године 

Индекс 

Оперативни буџет 

са извршеним 

реалокацијама  и 

средств. која нису 

планирана 

буџетом за период 

01.01-31.12.2016. 

године 

Разлика 

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

12 00750125 
Територијална ватрогасна 

јединица Прњавор 
196,000.00 177,000.00 90.31 183,000.00 -13,000.00 

13 00750300 ЈУ Центар за социјални рад 2,983,000.00 2,831,150.00 94.91 2,748,150.00 -234,850.00 

14 08150026 ЈУ Гимназија Прњавор 125,524.00 114,750.00 91.42 119,274.00 -6,250.00 

15 08150027 
ЈУ Центар средњих школа 

"Иво Андрић" Прњавор 
106,700.00 96,350.00 90.30 96,950.00 -9,750.00 

16 08180011 
ЈУ Центар за културу 

Прњавор 
222,000.00 193,200.00 87.03 203,200.00 -18,800.00 

17 00750400 
ЈУ Дјечији вртић "Наша 

радост" 
384,928.00 381,888.00 99.21 448,928.00 64,000.00 

18 08180068 
ЈУ Народна библиотека 

Прњавор 
12,100.00 10,890.00 90.00 10,890.00 -1,210.00 

19 00750190 Остала буџетска потрошња 1,509,125.00 1,477,525.00 97.91 1,477,525.00 -31,600.00 

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

буџетска резерва 
48,724.10 199,080.00 408.59 4.60 -48,719.50 

    УКУПНО: 15,102,892.76 14,487,762.26 95.93 14,492,362.26 -610,530.50 

 

Извршење буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину у 

периоду 01.01-31.12.2016. године 
 

Укупно остварени буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину општине 

Прњавор у периоду 01.01 – 31.12.2016. године износе 13.022.116,69 КМ, што је 92,79% у 

односу на ребаланс. Основне карaктеристике остварења буџетских расхода и издатака за 

нефинансијску имовину по групама, су сљедеће: 

 

� Расходи за лична примања су остварени у укупном износу од 4.157.426,67 КМ, или 

97,96% у односу на ребаланс, а у укупним буџетским расходима и издацима за 

нефинансијску имовину учествују са 31,93%, 

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

укупном износу од 3.151.805,05 КМ, што је 92,97% од ребаланса, а у укупним 

буџетским расходима и издацима за нефинансијску имовину учествују са 24,20%, 

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

407.327,87 КМ, што је 93,18% од нивоа који је планиран ребалансом буџета, а у 

укупним буџетским расходима и издацима за нефинансијску имовину учествују са 

3,13%,  

� Субвенције су извршене у износу од 328.723,35 КМ, што је 90,85% од ребаланса, а у 

укупним буџетским расходима и издацима за нефинансијску имовину учествују са 

2,52%, 

� Грантови су остварени у износу од 1.166.783,86 КМ, или 90,25% у односу на 

ребаланс, а њихово учешће у укупним буџетским расходима и издацима за 

нефинансијску имовину износи 8,96%, 
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� Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине су 

извршене у износу од 2.409.816,25 КМ, што је 86,28% у односу на средства планирана 

ребалансом буџета, а у укупним буџетским расходима и издацима за нефинансијску 

имовину учествују са  18,51%, 

� Издаци за произведену сталну имовину остварени су у износу од 1.343.903,28 КМ, 

што је 92,36% од ребаланса, а у укупним буџетским расходима и издацима за 

нефинансијску имовину учествују са 10,32%,  

� Издаци за непроизведену сталну имовину остварени су у износу од 42.760,30 КМ, 

или 87,69% у односу на ребаланс, а у укупним буџетским расходима и издацима за 

нефинансијску имовину учествују са 0,33%, 

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

су у износу од 13.570,06 КМ, што је за 24,50% више у односу на ребалансом 

планирана средства, док је учешће ових издатака у укупним буџетским расходима и 

издацима за нефинансијску имовину 0,10%. 

 

У наредној табели дат је упоредни преглед података који се односе на:  

 

• ребаланс буџета 2016. године, 

• извршене реалокације у периоду од усвајања ребаланса до 31.12.2016. године, 

• план буџета након извршених реалокација, 

• извршење буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину по групама за 

период 01.01–31.12.2016. године, 

• процентуално извршење буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину у 

односу на план буџета након извршених реалокација, и 

• проценат учешћа појединих група расхода и издатака у укупним буџетским расходима 

и издацима за нефинансијску имовину за 2016. годину. 

 

Табела бр. 5. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину у 2016. години 

Р. 
бр. 

Опис 
Ребаланс 
буџета за 

2016. годину 

Извршене 
реалокације 

након 
Ребаланса  

Ребаланс и 
извршене 
реалокације 

до 
31.12.2016. 
године 

Извршење 
01.01-

31.12.2016. 
године 

Индекс  
% 

учешћа 

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

А) БУЏЕТСКИ РАСХОДИ  
( I + II ) 

12,401,744.11 118,489.00 12,520,233.11 11,621,883.05 92.82 89.25 

I 
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 
(1+2+3+4+5+6) 

12,353,020.01 166,288.50 12,519,308.51 11,621,883.05 92.83 89.25 

1. Расходи за лична примања 4,191,000.00 53,150.00 4,244,150.00 4,157,426.67 97.96 31.93 

2. 
Расходи по основу 
коришћења роба и услуга 

3,296,288.90 93,876.00 3,390,164.90 3,151,805.05 92.97 24.20 

3. 
Расходи финансирања и 
други финансијски 
трошкови 

437,125.00 0.00 437,125.00 407,327.87 93.18 3.13 

4. Субвенције 345,000.00 16,814.00 361,814.00 328,723.35 90.85 2.52 

5. Грантови 1,197,756.11 95,125.50 1,292,881.61 1,166,783.86 90.25 8.96 

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

2,885,850.00 -92,677.00 2,793,173.00 2,409,816.25 86.28 18.51 

II БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 48,724.10 -47,799.50 924.60 0.00 0.00 0.00 



 

Р. 
бр. 

Опис 
Ребаланс
буџета

2016. годину

1 2 3

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

1,633,148.65

1. 
Издаци за произведену 
сталну имовину 

1,562,148.65

2. 
Издаци за непроизведену 
сталну имовину 

61,000.00

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

10,000.00

УКУПНO БУЏЕТКИ 
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ (А+Б) 

14,034,892.76

 

У табели бр. 5 дат је

нефинансијску имовину –

детаљнија образложења расхода

овом извјештају  нисмо ишли

општине усваја, из разлога што

које су задужене за њихово реализовање

ни у детаљније образлагање

општине и ове информације добити

 

Граф бр. 4. Структура

Дознаке на име 

социјалне заштите 

које се исплаћују из 

буџета општине

18,52%

Издаци за 

произведену 

сталну имовину

4.60%

Издаци за 

непроизведену 

сталну имовину

0.01%

Издаци за залихе 

материјала, робе и 

ситног инвентара, 

амбалаже и сл.

0.07%

Ребаланс 
буџета за 

2016. годину 

Извршене 
реалокације 

након 
Ребаланса  

Ребаланс и 
извршене 
реалокације 

до 
31.12.2016. 
године 

Извршење

31.12.2016. 
године

3 4 5=3+4 

1,633,148.65 -118,489.00 1,514,659.65 1,400,233.64

1,562,148.65 -107,150.00 1,454,998.65 1,343,903.28

61,000.00 -12,239.00 48,761.00 

10,000.00 900.00 10,900.00 

14,034,892.76 0.00 14,034,892.76 13,022,116.69

дат је преглед извршења по групама буџетских

– економска класификација, и у наставку

расхода и издатака класификованих по економској

ишли у детаљније образлагање реализације програма

разлога што ће извјештаје о реализацији тих програма

њихово реализовање и исте ће подносити Скупштини

образлагање потрошње екстерних буџетских корисника

информације добити кроз годишње извјештаје ових корисника

Структура буџетских расхода и издатака за нефинансијску

Расходи за лична 

примања

31,95%

други финансијски 
Субвенције

2,53%
Грантови

8,97%

Издаци за залихе 

материјала, робе и 

инвентара, 

амбалаже и сл.

0.07%

27 

Извршење 
01.01-

31.12.2016. 
године 

Индекс  
% 

учешћа 

6 7(6/5*100) 8 

1,400,233.64 92.45 10.75 

1,343,903.28 92.36 10.32 

42,760.30 87.69 0.33 

13,570.06 124.50 0.10 

13,022,116.69 92.78 100.00 

буџетских расхода и издатака за 

наставку извјештаја су дата 

економској класификацији. У 

реализације програма које Скупштина 

програма припремати службе 

Скупштини на разматрање, као 

корисника, јер ће Скупштина 

ових корисника. 

нефинансијску имовину  

 

Расходи по основу 

коришћења 

роба и услуга

25.00%

Расходи 

финансирања и 

други финансијски 

трошкови

3,13%
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РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА 

 

 Расходи за лична примања запослених у Општинској управи и екстерним буџетским 

корисницима општине Прњавор су у извјештајном периоду консолидовано  оствaрени у 

износу од 4.157.426,67 КМ, што је 97,96% у односу на ребалансом планиране расходе, а за 

2,10% мање у односу на остварење ових расхода у 2015. години. 

 

 Бруто плате запослених су износиле 3.255.203,97 КМ, што је 98,83% од средстава 

планираних ребалансом буџета. Износ од 2.671.751,16 KM се односи на бруто плате 

запослених у Општинској управи општине Прњавор, док се износ од 583.452,81 KM односи 

на бруто плате екстерних буџетских корисника.  

 

 Бруто накнаде трошкова запослених су износиле 902.222,70 КМ, или 94,92% од 

средстава планираних ребалансом буџета. Износ од 682.840,14 КМ односи се на бруто 

накнаде запослених у Општинској управи, а 219.382,56 КМ на екстерне буџетске кориснике.  

 

 У Општинској управи општине Прњавор у 2016. години у просјеку је био запослен 

161 радник, израчунато на основу стања на крају мјесеца, док је у 2015. години било 173 

просјечно запослених радника на основу стања на крају мјесеца (укључујући и функционере). 

Просјечна нето плата свих запослених у Општинској управи (без функционера) у 2016. 

години износила је 746,21 КМ, и она ће се користити као основица за обрачун плата 

функционера и одборничких накнада у 2017. години.  

 

 Расходи по основу коришћења роба и услуга су консолидовано остварени у износу 

од 3.151.805,05 КМ, што је 92,97% у односу на план. У односу на 2015. годину расходи по 

основу коришћења роба и услуга су већи за 21,17% или за 550.641,33 КМ. На расходе 

Општинске управе односи се 2.731.121,74 КМ, док се на расходе екстерних буџетских 

корисника односи 420.683,31 КМ.  

 

 Расходи по основу закупа су извршени у износу од 69.963,69 КМ, што је 93,28% од 

средстава планираних ребалансом буџета. Ови расходи се односе на трошкове закупа 

пословног простора за рад Центра за социјални рад 24.936,60 КМ и трошкове закупнине 

паркинг простора 45.027,09 КМ. 

 

 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга остварени су у износу од  410.699,37 КМ, што је 95,67% у односу на 

средства планирана ребалансом буџета. На расходе Општинске управе односи се 248.466,72 

КМ, док се 162.232,65 КМ односи на расходе екстерних буџетских корисника. Ови расходи 

се односе на трошкове за утрошену електричну енергију, трошкове угља и дрвета за 

централно гријање, трошкове воде, канализације и смећа, трошкове телефона, интернета и 

слања пошиљки путем поште, као и трошкове за услуге превоза.  

  

 Расходи за режијски материјал су у 2016. години остварени у износу од 74.879,98 

КМ, што је 95,75% од средстава планираних ребалансом буџета. Износ од 58.400,96 КМ се 

односи на расходе Општинске управе, а износ од 16.479,02 КМ на расходе екстерних 

буџетских корисника. Расходи за режијски материјал обухватају: расходе за обрасце, папир, 

компјутерски материјал, регистраторе, фасцикле и омоте; расходе за стручну литературу, 
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службене гласнике и часописе; расходе за материјал за одржавање чистоће, као и расходе 

који се односе на остали режијски  материјал. 

 

 Расходи за материјал за посебне намјене се односе на расходе за потребе образовног 

процеса за Гимназију Прњавор, Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор, Дјечији 

вртић “Наша радост“, као и специјални материјал за потребе Територијалне ватрогасне 

јединице Прњавор. Ови расходи су остварени у износу од 59.828,51 КМ, што је 97,92% од 

плана, од чега се на расходе Општинске управе (расходе Територијалне ватрогасне јединице) 

односи 2.944,97 КМ. 

 

 Расходи за текуће одржавање су извршени у износу од 450.129,76 КМ, што је 

96,64% од планираних средстава. Ови расходи обухватају расходе за текуће одржавање 

зграда, грађевинских објеката, опреме и остало текуће одржавање. Од укупно остварених 

расхода за текуће одржавање у 2016. години, на расходе Општинске управе односи се 

433.296,05 КМ, а на расходе екстерних буџетских корисника 16.833,71 КМ. Од расхода за 

текуће одржавање који се односе на Општинску управу, најзначајнији су расходи настали 

реализацијом Програма текућег одржавања путева, који су остварени у износу од 380.272,91 

КМ. Остали расходи се односе на трошкове текућег одржавања објеката у мјесним 

заједницама 11.423,78 КМ, трошкове одржавања спомен-обиљежја у мјесним заједницама 

9.807,95 КМ, трошкове текућег одржавања објеката и опреме Општинске управе, који се 

евидентирају преко Службе за јавне набавке и заједничке послове, износ од 24.963,63 КМ, и 

трошкове текућег одржавања објеката и опреме Територијалне ватрогасне јединице Прњавор 

у износу од 6.827,78 КМ. 

 

 Расходи по основу путовања и смјештаја извршени су у износу од 19.971,72 КМ, 

што је 79,81% од расхода планираних ребалансом буџета. Ови расходи обухватају расходе по 

основу дневница за службена путовања у земљи и иностранству, расходе по основу 

смјештаја, хране и превоза на службеним путовањима, као и расходе по основу утрошка 

горива приликом путовања службеним возилима. На расходе Општинске управе односи се 

10.444,27 КМ, а на расходе екстерних буџетских корисника односи се 9.527,45 КМ. 

 

 Расходи за стручне услуге извршени су у износу од 499.499,92 КМ, што је 95,27% од 

средстава планираних ребалансом буџета, од чега се на Општинску управу односи 447.556,36 

КМ, а на екстерне буџетске кориснике 51.943,56 КМ. Од расхода за стручне услуге 

Општинске управе најзначајнији расход се односи на трошкове израде шумскопривредне 

основе који су износили 88.998,99 КМ, затим расходе за стручне услуге који се евидентирају 

у оквиру Службе за јавне набавке и заједничке послове (трошкови осигурања возила и 

имовине, трошкови оглашавања у јавним средствима информисања, трошкови одржавања 

рачунарске опреме, услуге штампања, итд.) који су износили 80.327,70 КМ, трошкове израде 

регулационих и урбанистичких планова, пројеката, програма и студија 75.649,08 КМ, услуге 

из области информисања – медијско праћење 59.997,12 КМ, трошкове противградне заштите 

51.000,00 КМ и др. У сљедећој табели дат је преглед позиција које се односе на стручне 

услуге у оквиру Општинске управе општине Прњавор. 
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Табела бр. 6. Преглед позиција које се односе на стручне услуге  

у оквиру Општинске управе општине Прњавор 

Р.б. Н а з и в    п о з и ц и ј е Износ (КМ) 

1 Уговорене услуге – ИСО стандард 2,914.19 

2 Трошкови мртвозорника 11,724.61 

3 Трошкови банкарских услуга 1,546.82 

4 Трошкови одржавања лиценци за трезорско пословање 6,394.33 

5 Услуге из области информисања – медијско праћење 59,997.12 

6 
Трошкови премјера и успостављања катастра непокретности и остале стручне 

услуге у оквиру Одјељења за просторно уређење 
12,482.01 

7 Израда регулационих и урбанистичких планова, пројеката, програма и студија 75,649.08 

8 
Геодетске и остале стручне услуге у оквиру Одјељења за  

стамбено-комуналне послове и инвестиције 
6,572.17 

9 Програм превентивне здравствене заштите становништва 9,923.52 

10 Средства за мјере превентивне здравствене заштите животиња 442.15 

11 Средства за збрињавање и нешкодљиво одстрањивање паса луталица  – азил 29,937.60 

12 Едукација пољопривредних произвођача 2,862.66 

13 Трошкови противградне заштите 51,000.00 

14 Израда шумскопривредне основе 88,998.99 

15 Израда елабората, студија, пројеката из намјенских средстава за воде 3,660.33 

16 
Расходи за стручне услуге Општинске управе  

у оквиру Службе за јавне набавке и заједничке послове 
80,327.70 

17 Расходи за стручне услуге - Територијална ватрогасна јединица 3,123.08 

У К У П Н О 447,556.36 

 

 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине су 

извршени у износу од 610.607,04 КМ, што је 85.08% у односу на ребаланс, а односе се на 

услуге одржавања јавних површина по Програму заједничке комуналне потрошње  

590.609,04 КМ и трошкове уређења корита ријека и потока из намјенских средстава за воде 

19.998,00 КМ. 

 

 Остали непоменути расходи су извршени у укупном  износу од 956.225,06 КМ, од 

чега се на расходе Општинске управе односи 874.378,28 КМ, а на расходе екстерних 

буџетских корисника 81.846,78 КМ. Ови расходи су остварени са 94,33% у односу на 

средства планирана ребалансом буџета. Ова категорија расхода обухвата трошкове 

репрезентације, бруто накнаде за рад ван радног односа (накнаде скупштинским 

одборницима, члановима комисија и радних група, накнаде за уговоре о дјелу, привремене и 

повремене послове и сл.), расходе за стручно усавршавање, расходе по судским рјешењима, 

расходе по основу  чланарина и др. 

 У наредној табели дат је преглед извршења свих позиција у оквиру Општинске управе, 

које су обухваћене категоријом осталих непоменутих расхода. 
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Табела бр. 7. Остали непоменути расходи у оквиру Општинске управе општине Прњавор 

Р.б. Н а з и в    п о з и ц и ј е 
Износ 

(КМ) 

1 Трошкови репрезентације 40,505.61 

2 Плакете, повеље, награде и признања општине 5,621.55 

3 Накнаде одборника и чланова скупштинских комисија 255,840.51 

4 Финансирање рада клубова одборника 2,553.96 

5 Финансирање Општинске изборне комисије 117,218.50 

6 Трошкови обештећења по судским пресудама и трошкови поступка 185,157.61 

7 Чланарина у Савезу општинa и градова 6,911.88 

8 Чланарина у Европском покрету у БиХ 2,500.00 

10 Поклон пакети за дјецу нижег узраста 7,185.39 

11 Остали непоменути расходи (00750120) 25,404.84 

12 Плакете, повеље, награде и признања Начелника општине 2,700.00 

13 Трошкови вјенчања 11,641.76 

14 Трошкови обиљежавања значајних датума у мјесним заједницама 3,037.37 

15 Остали непоменути расходи мјесних заједница 1,600.14 

16 Расходи за стручно усавршавање запослених (00750140) 780.00 

17 Допринос солидарности на терет послодавца 48.00 

18 
Трошкови комисије за преглед пројектне документације, технички пријем 

објеката и друге комисије  
18,865.80 

19 Трошкови услуга контроле и наплате комуналне таксе за паркирање возила 87,232.68 

20 Трошкови хоризонталне и вертиклане сигнализације и одржавање семафора 12,663.76 

21 
Средства за трошкове рада првостепене љекарске комисије за оцјену 

инвалидности 
32.00 

22 Расходи за стручно усавршавање запослених Општинске управе (00750240) 2,736.37 

23 Остали непоменути расходи Општинске управе (00750240) 65,707.55 

24 Остали непоменути расходи - Територијална ватрогасна јединица 8,090.43 

25 Поврат по рјешењима контролних органа 10,342.57 

У К У П Н О 874,378.28 

 

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

00750110) реализована су у износу од 255.840,51 КМ, што је 100% у односу на план. На 

средства за накнаде одборника односи се 247.117,32 КМ,  средства за накнаде члановима 

скупштинских комисија 762,87 КМ, док је за рад Одбора за жалбе утрошено 7.960,32 КМ. 

Обрачун средстава за накнаде одборника и чланова скупштинских комисија је урађен на 

основу Одлуке о накнадама одборницима и члановима радних тијела Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 13/14), која се примјењује од 

01.07.2014. године. 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. У 2016. години одборничку накнаду је примало 27 одборника у висини од 459,45 

КМ мјесечно, док је у 2015. години 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 
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тијела из реда одборника Скупштине и чланови радних тијела који су у радном односу у 

Општинској управи, јавним установама и предузећима чији је оснивач 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 2.553,96 КМ, што је 63,85% 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 ............................................................................................ 846,00 КМ 

- Клуб одборника СНСД – Милорад Додик ............................................................. 475,50 КМ 

- Клуб одборника „Куба“ ........................................................................................... 230,90 КМ 

- Клуб одборника „Четири +“ .................................................................................... 402,30 КМ 

- Клуб одборника „Осам +“ ....................................................................................... 318,00 КМ 

- Клуб одборника НДП-а ........................................................................................... 281,26 КМ 

  УКУПНО:.............................................................................................................. 2.553,96 КМ 

 

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

су у извјештајном периоду реализована у износу од 117.218,50 КМ, што је 96% од 

планираног утрошка ових средстава. 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 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 трајао је до дана 

потврђивања резултата локалних избора 2016. године, одн. до 01.11.2016. године. У 

извјештајном периоду утрошена средства на накнаде члановима Општинске изборне 

комисије износе 29.158,54 КМ, док остали трошкови износе 88.059,96 КМ. 

 

Трошкови обештећења по судским пресудама и трошкови поступка (потрошачка 

јединица 00750120) су остварени у укупном износу од 185.157,61 КМ што је 99,55% од плана, 

а односе се на сљедеће: 

-  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 
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- 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 

- Геопут д.о.о. Бањалука – трошкови поступка и трошкови извршења  

  по судским рјешењима 4.683,65 КМ (главни дуг 3.705,50 КМ + законска  

  затезна камата на главни дуг 978,15 КМ) + провизија банке за обраду 

  налога принудне наплате 54,84 КМ ..................................................................... 4.738,49 КМ 

- Радио телевизија Републике Српске – дуг за РТВ таксу по два судска  

  рјешења 376,40 КМ (главни дуг 88,20 КМ + зак. затезна кам. на гл. дуг 88,20 КМ 

 + трош. парничног поступка 100,00 КМ + тр. извршног поступка 100,00 КМ) 

 + провизија банке за обраду налога принудне наплате 40,00 КМ ........................ 416,40 КМ 

- полагање новца у судски депозит по судском рјешењу – накнада за  

  експроприсано пољопривредно земљиште Мандић Штефици и  

  Мандић Данијелу из Прњавора ............................................................................ 1.220,00 КМ 

- ЗАК адвокат Зоран Бубић и адвокат Бојана-Дука Бубић – уступљена  

  потраживања (судска пресуда за исплату трошкова поступка  

  Компанији Душанић д.о.о. Прњавор) .................................................................. 2.688,80 КМ 

- Артуковић Џехва из Сарајева – разлика накнаде за експроприсане  

  некретнине по судском рјешењу 88.921,04 КМ (главни дуг 79.380,23 КМ  

 + законска затезна камата на главни дуг 6.434,81 КМ + трошкови  

  извршног поступка 3.106,00 КМ) + провизија банке за обраду налога 

  принудне наплате 150,00 КМ ............................................................................. 89.071,04 КМ  

-  Остало (трошкови предујма суду за трошкове вјештачења, извршења и др.) 5.150,00 КМ 

   УКУПНО:......................................................................................................... 185.157,61 КМ 

 

 Остали непоменути расходи (потрошачка јединица 00750120) остварени су у износу 

од 25.404,84 КМ, што је на нивоу планираног извршења, а односе се на плаћање накнада и 

припадајућих пореза и доприноса по уговорима о дјелу, као и пореза и доприноса за рад 

волонтера. 

 

Трошкови обиљежавања значајних датума у мјесним заједницама (потрошачка 

јединица 00750130) су у извјештајном периоду остварени у укупном износу од 3.037,37 КМ, 

што је 67,50% у односу на план. Са редовне буџетске позиције, чије трошење је регулисано 

Одлуком о расподјели средстава за обиљежавање значајних датума у мјесним заједницама у 

2016. години („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 21/16) распоређено је 2.547,37 КМ, 

док се утрошак од 490,00 КМ односи на средства текуће буџетске резерве. Утрошак 

средстава за обиљежавање значајних датума у извјештајном периоду односи се на: 

- обиљежавање значајног датума у МЗ Гаљиповци „Довишта“ ............................ 499,69 КМ 

- обиљежавање значајног датума у МЗ Лишња „Лишањски дани  

  – бајрамски празници“) ............................................................................................ 977,78 КМ 

   (редовно 487,78 КМ и из текуће буџетске резерве 490,00 КМ) 

- обиљежавање значајног датума у МЗ Прњавор „10. јул – Дан ослобођења 

  Прњавора у Другом свјетском рату“ ........................................................................ 60,00 КМ 

- обиљеж. значајног датума у МЗ Отпочиваљка – Мрачај „Трећи дан духова“ .. 500,00 КМ 
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- обиљежавање значајног датума у МЗ Грабик Илова – Славе мјесне  

  заједнице Спасовдана............................................................................................... 999,90 КМ 

  УКУПНО:.............................................................................................................. 3.037,37 КМ 

 

 Расходи финансирања и други финансијски трошкови су у извјештајном периоду 

остварени у износу од 407.327,87 КМ, што је 93,18% од планираних средстава. У односу на 

2015. годину ови расходи су остварени за 13,57% или 63.950,62 КМ мање. Ови расходи се 

односе на расходе по основу камата на примљене зајмове у земљи износ од 400.400,16 КМ, 

трошкове камате на робни кредит Краљевине Шпаније, која се плаћа два пута годишње у 

току грејс периода износ од 3.862,90 КМ, и трошкове сервисирања примљених зајмова износ 

од 3.064,81 КМ, који се односи на трошкове обраде кредитне документације за кредит од 

300.000,00 КМ и трошкове интеркаларне камате која се плаћала у периоду повлачења овог 

кредита. Разлог за мање трошкове камата у 2016. години у односу на  2015. годину је како 

стални пад вриједности шестомјесечног ЕУРИБОР-а, због чега сваких шест мјесеци када се 

врши усклађивање ануитета у складу са шестомјесечним ЕУРИБОР-ом долази до пада висине 

ануитета, али и чињеница да се у структури ануитета, како тече отплата кредита, удио 

главнице повећава, а удио камате смањује. 

  

 Субвенције су остварене у износу од 328.723,35 КМ, што је 90,85% у односу на план. 

Субвенције се односе на подстицаје пољопривредним произвођачима, који се реализују 

путем програма који на годишњем нивоу усваја Скупштина општине. У односу на 2015. 

годину, субвенције су у 2016. години остварене више за 5,53% или за 17.222,30 КМ. 

 

 Грантови су остварени у износу од 1.166.783,86 КМ, а односе се на текуће и 

капиталне грантове у земљи. Извршење грантова у односу на ребаланс је 90,25%, а у односу 

на 2015. годину више за 30,29% или за 271.239,20 КМ. Важно је напоменути да је из 

средстава текуће буџетске резерве на позицију грантова у 2016. години реалоцирано 

125.725,50 КМ, а у 2015. години 46.698,07 КМ. Грант представља бесповратну дознаку која 

има за циљ да помогне у обављању редовних активности или специфичне групе активности 

(пројекта) примаоца гранта. У складу са чланом 12. Одлуке о извршењу буџета општине 

Прњавор за 2016. годину („Службени гласник општине Прњавор“, број 26/15 и 15/16), 

одобравање средстава за грантове врши се на основу критеријума утврђених од стране 

начелника општине, а надлежно одјељење Општинске управе прати рад корисника средстава 

и оцјењује оправданост коришћења средстава. Корисници средстава грантова дужни су 

поднијети извјештај о утрошку примљених средстава надлежном одјељењу, 30 дана по 

истеку фискалне године. 

 

Табела бр. 8. Преглед извршења позиција грантова у периоду 01.01 – 31.12.2016. године 

Р.б. Н а з и в    п о з и ц и ј е Износ (КМ) 

1 Финансирање политичких партија 28,499.96 

2 Финансирање дијела трошкова изборне кампање политичких субјеката 9,368.38 

3 Помоћ основним школама 7,950.00 

4 Средства за превоз ђака основних школа 2,310.00 

5 Средства за  такмичење ученика 11,999.00 

6 Финансирање Црвеног крста 38,000.00 

7 Средства за подстицај и развој спорта 181,000.00 

8 Помоћ удружењима из области културе и осталим удружењима 28,500.00 
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Р.б. Н а з и в    п о з и ц и ј е Износ (КМ) 

9 Помоћ удружењима националних мањина 22,300.00 

10 Средства за одржавање Фестивала националних мањина "Мала Европа" 6,873.20 

11 Удружење пензионера 7,500.00 

12 
Манифестације поводом обиљежавања Светог Саве (Светосавски бал и школска 

слава) 
9,500.00 

13 Помоћ вјерским заједницама (Заштита културно - историјског наслијеђа) 178,696.30 

14 ЈЗУ Дом здравља 22,500.00 

15 Средства за пројекат "Дневна брига за старе" 45,000.00 

16 
Средства за пројекат "Дневни центар за дјецу и омладину ометену у физичком и 

психичком развоју" Прњавор 
40,750.00 

17 ЈП "Радио Прњавор" 56,750.00 

18 
Средства за имплементацију и суфинансирање пројеката предвиђених 

Стратегијом развоја општине Прњавор 2012-2020. година  
23,675.21 

19 
Покровитељство општине за реализацију научних, културних и спортских 

манифестација од значаја за општину Прњавор 
19,600.00 

20 Унапређење учења мањинских језика на подручју општине Прњавор 11,107.19 

21 Грантови у земљи - капитални грантови (орг. јед. 00750170) 22,268.32 

22 Грант КП "Парк" а.д. Прњавор 100,000.00 

23 Борачка организација општине Прњавор 101,675.50 

24 
Борачка организација општине Прњавор - финансирање обавеза из ранијег 

периода 
29,000.00 

25 Удружење РВИ општине Прњавор 15,000.00 

26 ОО породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Прњавор 15,000.00 

27 Удружење Вукова са Вучијака 11,250.00 

28 ОО СУБНОР-а Прњавор 2,925.00 

29 Остала удружења из борачке популације 200.00 

30 
Средства за обиљежавање значајних датума у области борачко-инвалидске 

заштите 
12,326.00 

31 
Средства за остале трошкове обиљежавања значајних датума (за трошкове 

вијенаца, цвијећа, свијећа и др.) 
2,960.00 

32 
Средства за набавку уџбеника и за остале организоване активности за дјецу 

бораца ВРС и РВИ 
4,596.50 

33 
Средства за организовање парастоса погинулим борцима ВРС у мјесним 

заједницама 
34,953.30 

34 
Средства за тражење несталих бораца и цивила жртава рата са подручја 

општине Прњавор 
3,750.00 

35 Ергела Вучијак Прњавор 10,000.00 

36 
Остали текући грантови у земљи (Одјељење за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство) 
2,500.00 

37 
КП "Водовод" АД Прњавор - реконструкција постојећих и изградња нових 

објеката водоснабдијевања 
31,500.00 

38 Грантови добровољним ватрогасним друштвима општине Прњавор 15,000.00 

У К У П Н О 1,166,783.86 

 

У овај извјештај су уврштена образложења оних корисника грантова, који су 

надлежним одјељењима поднијели извјештај о утрошку дозначених средстава за 2016. 

годину. 
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 Средства за рад политичких партија (потр. јединица 00750110) реализована су у 

износу од 28.499,96 КМ, што је 75% од остварења планираног ребалансом буџета. Расподјела 

средстава политичким странкама је извршена 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. 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 током 2016. године, дати су у 

сљедећем табеларном прегледу. 

 

Табела бр. 9. Политичке странке којима су дозначена буџетска средства у току 2016. године 

Р.б. Назив политичке странке / субјекта 
Износ 

(КМ) 

1 Српска демократска странка  7,645.87 

2 СНСД - Милорад Додик 6,293.56 

3 Партија демократског прогреса  2,069.01 

4 Српска радикална странка др Војислав Шешељ 1,942.43 

5 Социјалистичка партија  2,069.01 

6 Народни демократски покрет 2,215.77 

7 Коалиција Радикално за народ СРС РС - НДС  2,069.01 

8 Демократски народни савез  1,356.24 

9 Покрет за Прњавор 1,229.66 

10 Представник националних мањина - Бранко Декет 1,356.24 

11 СДА - странка демократске акције 126.58 

12 Српска напредна странка 126.58 

У К У П Н О 28,499.96 

 

 Од 01.11.2017. године када су потврђени резултати локалних избора, расподјела 

средстава политичким субјектима вршена је на основу остварених резултата на изборима. У 

расподјелу средстава су ушле двије нове политичке странке: СДА – странка демократске 

акције и Српска напредна странка, а у расподјели више не учествује Покрет за Прњавор. 

  

Средства за финансирање дијела трошкова изборне кампање политичких 

субјеката (потрошачка јединица 00750110) утрошена су у износу од 9.368,38 КМ, што је 

93,68% у односу на план. Средства су утрошена у складу са Законом о финансирању 

политичких странака из буџета Републике, града и општине и Одлуком о начину расподјеле 

финансијских средстава политичким странкама из буџета општине Прњавор, у складу са 



37 

 

којима се 1/3 средстава распоређује странкама које имају одборнике у Скупштини општине, и 

то на начин да се 50% средстава распоређује у једнаким износима свим парламентарним 

странкама, а 50% сразмјерно броју одборничких мандата; 1/3 средстава се распоређује 

политичким странкама којима су потврђене изборне листе, а 1/3 се расподјељује након 

потврђивања резултата избора политичким странкама које су освојиле одборничке мандате 

сразмјерно броју освојених мандата у Скупштини општине.   

 

Табела бр. 10. Преглед дозначених средстава политичким субјектима  

за финансирање трошкова изборне кампање 

Р.б. Назив политичке странке / субјекта Износ (КМ) 

1 Српска демократска странка  1,913.27 
2 СНСД - Милорад Додик 1,909.18 

3 Народни демократски покрет 806.96 

4 Партија демократског прогреса  577.07 

5 Социјалистичка партија  577.07 

6 
Коалиција Радикално за народ СРС РС -   

СРС - Снага народа 
577.07 

7 Демократски народни савез  517.54 

8 Представник националних мањина - Бранко Декет 470.76 

9 
Српска радикална странка др Војислав Шешељ/ Српска 

радикална странка 9. јануар 
462.13 

10 СДА - Странка демократске акције 272.83 

11 Српска напредна странка 272.83 

12 Савез националних мањина РС 157.89 

13 Социјалдемократска партија БиХ 157.89 

14 Партија уједињених пензионера 157.89 

15 Уједињена Српска 157.89 

16 Повратак отписаних 157.89 

17 Националне мањине - Мишо Мирковић 111.11 

18 Националне мањине - Овад Грегор 111.11 

У К У П Н О 9,368.38 

 

Средства за помоћ основним школама (потр. јед. 00750150) су у 2016. години 

утрошена у укупном износу од 7.950,00 КМ, што је извршење од 76,08% у односу на  

ребаланс 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 6.450,00 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: 
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Табела бр. 11. Преглед дозначених средстава основним школама у 2016. години 

Р.б. Назив Основне школе 
Износ (КМ) 

Редовно Буџ.резерва Укупно 

1 ОШ "Никола Тесла" Прњавор 2,009.00 0.00 2,009.00 

2 ОШ"Бранко Ћопић" Прњавор 1,531.00 0.00 1,531.00 

3 ОШ "Милош Црњански" Поточани 880.00 0.00 880.00 

4 ОШ "Меша Селимовић" Насеобина Лишња 376.00 0.00 376.00 

5 ОШ "Вук Караџић" Доњи Вијачани 396.00 0.00 396.00 

6 ОШ "Иво Андрић" Кулаши 266.00 0.00 266.00 

7 ОШ "Петар Кочић" Шибовска 492.00 0.00 492.00 

8 ОШ "Свети Сава" Горњи Смртићи 500.00 0.00 500.00 

9 Школа за основно музичко образовање Прњавор 0.00 1,500.00 1,500.00 

У К У П Н О 6,450.00 1,500.00 7,950.00 

 

Средства за такмичење ученика (потрошачка јединица 00750150) 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. 12. Преглед дозначених средстава основним школама 

 за такмичења ученика у 2016. години 

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 

 

 Основне школе су у достаљеним извјештајима извршиле правдање цјелокупног износа 

дозначених средстава из буџета општине, што укључује средства дозначена са сљедећих 

позиција: 415200 – Помоћ основним школама, 415200 – Средства за такмичење ученика и 

415200 - Манифестације поводом обиљежавања Светог Саве (Светосавски бал и школска 

слава).  

 

Основној школи “Никола Тесла“ Прњавор из буџета општине током 2016. године 

дозначено је укупно 5.212,00 КМ (2.009,00 КМ за помоћ основним школама, 2.703,00 КМ за 

такмичења ученика и 500,00 КМ за прославу Светог Саве). ОШ „Никола Тесла“ је доставила 

извјештај о утрошеним средствима гранта, са приложеним копијама рачуна на укупан износ 

од 6.976,83 КМ, што је више у односу на дозначена средства. Утрошена средства се односе на 
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плаћање дијела рачуна за постављање паркета 4.358,45 КМ, трошкове хране и пића приликом 

обиљежавања Светог Саве и одржавања такмичења ученика 2.438,78 КМ и остале трошкове 

(превоз ученика на такмичење, поклон ученицима учесницима такмичења) 179,60 КМ.

 Основна школа “Бранко Ћопић“ Прњавор је током 2016. године из буџета општине 

примила укупно 3.889,00 КМ (1.531,00 КМ за помоћ основним школама, 1.858,00 КМ за 

такмичења ученика и 500,00 КМ за прославу Светог Саве). У достављеном извјештају ОШ 

„Бранко Ћопић“ наводи се да су дозначена средства утрошили намјенски, највећим дијелом 

за организацију, учешће или превоз на општинска и регионална такмичења ученика. Уз 

извјештај су достављене копије рачуна и образаца за унос обавеза у трезор, који правдају 

укупни утрошак средстава у износу од 2.803,28 КМ, који се односе на трошкове 

репрезентације за Светог Саву и такмичења ученика 1.206,28 КМ, услуге превоза 730,00 КМ 

и трошкове путовања приликом одласка на такмичења (дневнице наставника и коришћење 

властитог возила) 867,00 КМ. 

 Основној школи „Милош Црњански“Поточани је током 2016. године из буџета 

општине дозначено укупно 3.438,00 КМ (880,00 КМ из средстава за помоћ основним 

школама, 2.058,00 КМ за такмичења ученика и 500,00 КМ за прославу Светог Саве). У 

достављеном извјештају оправдани су трошкови у цјелокупном износу дозначених средстава, 

уз достављање копија рачуна и одлуке директора о исплати трошкова дневница и превоза 

наставницима за одлазак на такмичења. Највећи трошкови се односе на трошкове 

репрезентације приликом прославе Светог Саве и такмичења ученика 1.872,04 КМ, трошкове 

дневница и превоза наставницима за одлазак на такмичења ученика 523,67 КМ, а на остале 

трошкове (услуге превоза, трошкови материјала, тр. текућег одржавања) односи се      

1.042,29 КМ.  

Основна школа „Меша Селимовић“ Насеобина Лишња у свом извјештају о утрошку 

дозначених средстава из буџета општине наводи да су средства дозначена током 2016. године 

у укупном износу од 1.624,00 КМ (376,00 КМ за помоћ основним школама, 748,00 КМ за 

такмичења ученика и 500,00 КМ за прославу Светог Саве) утрошили на прославу Светог 

Саве 582,00 КМ, трошкове учешћа на Седмој школи педагога и директора на Јахорини 

(котизација, трошкови превоза и смјештаја)  484,00 КМ и остале трошкове (тр. такмичења 

ученика, превоз ученика на Сајам образовања у Бањалуку, котизација за учешће на семинару) 

558,00 КМ. Уз извјештај су достављене копије рачуна које правдају наведене трошкове. 

 Основној школи “Вук Караџић“ Д. Вијачани је из буџета општине током 2016. године 

дозначено укупно 2.174,00 КМ (средства за помоћ основним школама 396,00 КМ, средства за 

такмичење ученика 1.278,00 КМ и средства за обиљежавање Светог Саве 500,00 КМ). 

Утрошена средства се према извјештају односе на трошкове превоза наставника и дјеце на 

такмичења и трошкове дневница за наставнике 1.120,00 КМ, набавку огревног дрвета 516,67 

КМ, награде ученику генерације и носиоцима Вукових диплома 210,00 КМ и трошкове 

телефона и поштанске трошкове 147,50 КМ, док неутрошена средства износе 179,83 КМ. У 

достављеном извјештају се наводи да је Наставничко вијеће донијело одлуку да се Св. Сава 

не обиљежава свечано у школи због трагичног догађаја у школи. Уз извјештај су достављене 

копије рачуна и одлуке директора о исплати трошкова превоза на такмичења и дневница 

наставницима које правдају утрошена средства. 

Основној школи “Иво Андрић“ Кулаши је из буџета општине током 2016. године 

дозначено укупно 2.109,00 КМ (266,00 КМ за помоћ основним школама, 1.343,00 КМ за 

такмичења ученика и 500,00 КМ за прославу Светог Саве). Према достављеном извјештају 

дозначена средства су утрошена на плаћање трошкова превоза на такмичења и тр. дневница 

за наставнике 930,00 КМ, прославу Светог Саве 500,00 КМ, набавку перманта за гријање 

185,00 КМ и трошкове домаћинства приликом такмичења 365,00 КМ, док је неутрошено 
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остало 129,00 КМ. Уз извјештај су достављене копије рачуна само за набавку перманта за 

гријање. 

 Основној школи “Петар Кочић“ Шибовска из буџета општине током 2016. године 

дозначено је укупно 1.900,00 КМ (492,00 КМ за помоћ основним школама, 908,00 КМ за 

такмичења ученика и 500,00 КМ за прославу Светог Саве). Дозначена средства су према 

достављеном извјештају утрошена на обнављање библиотечке грађе 629,42 КМ, путне 

трошкове и дневнице радницима приликом одржавања општинских и регионалних 

такмичења 620,00 КМ, трошкове за екстерно вредновање ученика деветих разреда 275,00 КМ 

и за побољшање услова рада у школи 158,58 КМ, док је 217,00 КМ остало неутрошено и 

пренесено је у 2017. годину. Уз извјештај су достављене копије рачуна и овјерених сискова за 

исплату трошкова превоза и дневница радницима. 

 Основној школи “Свети Сава“ Горњи Смртићи из буџета општине током 2016. 

године дозначено је укупно 2.103,00 КМ (500,00 КМ за помоћ основним школама, 1.103,00 

КМ за такмичења ученика и 500,00 КМ за прославу Светог Саве). У достављеном извјештају 

се наводи да је 500,00 КМ за прославу Светог Саве утрошено намјенски за угоститељске 

услуге приликом прославе школске славе, износ од 1.103,00 КМ који је дозначен за 

такмичења ученика утрошен је на дневнице и путне трошкове наставника 450,00 КМ, услуге 

превоза ученика на такмичења 195,00 КМ, награде за ученике за освојена прва три мјеста 

167,66 КМ, припрему школских просторија за одржавање такмичења и трошкове хране и 

пића за такмичења 288,63 КМ. Средства за помоћ основним школама утрошена су за набавку 

рачунара 222,30 КМ, трошкове одржавања школских објеката 113,00 КМ и остало (прољећно 

уређење школског дворишта, одржавање хигијене и др.) 164.47 КМ. Уз извјештај су 

достављене копије рачуна и сискова радника за исплату дневница и путних трошкова који 

правдају утрошена средства. 

 

 Финансирање Црвеног крста Прњавор (потр. јединица 00750150) извршено је у 

износу од 38.000,00 КМ, што је 82,61% од средстава планираних ребалансом буџета. Из 

редовних средстава буџета Црвеном крсту додијељено је 32.000,00 КМ, а из средстава текуће 

буџетске резерве 6.000,00 КМ. Према достављеном извјештају ОО Црвеног крста Прњавор о 

утрошку дозначених средстава 30.000,00 КМ је утрошено за бруто зараде запослених радника 

(за осам цијелих мјесеци + дио за један мјесец, мјесечна бруто плата за три запослена радника 

износи 3.558,03 КМ), док су преостала средства утрошена за набавку намјештаја за нови 

пословни простор 3.000,00 КМ, набавку контејнера за складишни простор 1.500,00 КМ, 

организовање 4 акције добровољног давалаштва крви и сусрета добровољних давалаца крви 

1.731,75 КМ, организовање такмичења „Познавање Покрета ЦК“ и „Мисли мине“ 213,26 КМ, 

набавку пећи и дрва за огрев 639,06 КМ, изградњу предулаза у пословне просторије 655,79 

КМ и оправку возила 260,14 КМ. Уз извјештај је достављен образац за обрачун личних 

примања запослених радника и копије рачуна које правдају утрошена средства.                                            

 

 Средства за подстицај и развој спорта (потрошачка јединица 00750150) 

реализована су у укупном износу од 181.000,00 КМ, што је 96,28% 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 143.000,00 КМ, док је 38.000,00 КМ 

финансирано из средстава текуће буџетске резерве. Расподјела средстава за спорт извршена 
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је 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 по појединачним клубовима даје начелник општине уз мишљење Савјета за спорт. 

У наредној табели дат је преглед спортских клубова и организација којима су током 2016. 

године дозначена средства из буџета општине Прњавор. 

 

Табела бр. 13. Спортски клубови и организације којима су дозначена средства у 2016. години 

Р.б. Назив спортског колектива 
Износ (КМ) 

Редовно Буџ.резерва Укупно 

1 Општински фудбалски савез Прњавор 71,500.00 3,000.00 74,500.00 

2 Спортски савез општине Прњавор 71,500.00 1,800.00 73,300.00 

3 Теквондо клуб "Прњавор" Прњавор 0.00 3,500.00 3,500.00 

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 7,700.00 7,700.00 

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 4,500.00 4,500.00 

11 Кик-бокс клуб "Гард" Прњавор 0.00 3,500.00 3,500.00 

12 Тениски клуб "Олимп-2000" Прњавор 0.00 4,000.00 4,000.00 

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 143,000.00 38,000.00 181,000.00 

 

 Општински фудбалски савез Прњавор је током 2016. године из буџета општине 

примио укупно 74.500,00 КМ, од чега су 71.500,00 КМ редовно дозначена средства, а 

3.000,00 КМ средства текуће буџетске резерве дозначена за измирење обавеза ФК „Љубић“ 

Прњавор. Од укупно дозначених редовних средстава, Општински фудбалски савез у свом 

извјештају наводи да су током 2016. године утрошили 70.760,00 КМ. Средства која су 

распоређена клубовима члановима Савеза износе 69.580,00 КМ, и распоређена су на сљедећи 

начин: 

-  ФК „Љубић“ Прњавор ....................................................................................... 52.540,00 КМ 

-  ФК „Борац“ Шибовска ........................................................................................ 5.680,00 КМ 

-  ФК „Будућност“ Доњи Гаљиповци .................................................................... 2.840,00 КМ 

-  ФК „Бисери“ Лишња............................................................................................ 2.840,00 КМ 

-  КМФ „Обилић“ Прњавор .................................................................................... 2.840,00 КМ 

-  КМФ „Љубић“ Прњавор ...................................................................................... 2.840,00 КМ 

   УКУПНО:........................................................................................................... 69.580,00 КМ 
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Трошкови Општинског фудбалског савеза током 2016. године износили су 1.180,00 

КМ, а односе се на чланарину Спорском савезу општине Прњавор 400,00 КМ, трошкове 

канцеларијског материјала 65,00 КМ, трошкове израде завршног рачуна 520,00 КМ и 

трошкове провизије 195,00 КМ. У извјештају се наводи да је извршни одбор ОФС Прњавор 

од сваког клуба затражио писмени извјештај о утрошку средстава добијених из буџета 

општине. 

 

 Спортском савезу општине Прњавор током 2016. године из буџета општине 

додијељено је укупно 78.300,00 КМ, 71.500,00 КМ из редовних буџетских средстава, 1.800,00 

КМ из средстава текуће буџетске резерве и 5.000,00 КМ са позиције Покровитељство 

општине за реализацију научних, културних и спортских манифестација од значаја за 

општину Прњавор за манифестацију „Избор спортисте године општине Прњавор за 2015. 

годину“. Спортски савез у свом извјештају наводи да су дозначена средства гранта утрошили 

у износу од 78.094,30 КМ, од чега је клубовима члановима Савеза расподијељено 68.675,00 

КМ, а на остале трошкове односи се 9.419,30 КМ. Расподјела средстава клубовима члановима 

савеза извршена је како слиједи: 

-  Атлетски клуб „Прњавор“ ................................................................................. 11.845,00 КМ 

-  Карате клуб „Ипон“ Прњавор ........................................................................... 10.062,50 КМ 

-  Кошаркашки клуб „Младост `76“ ...................................................................... 9.030,00 КМ 

-  Џудо клуб „Соко-М“ Прњавор ........................................................................... 8.015,00 КМ 

-  Рукометни клуб „Слога“ Прњавор ..................................................................... 7.345,00 КМ 

-  Одбојкашки клуб „Укрина“ ................................................................................ 7.345,00 КМ 

-  Шаховски клуб „Пошк“ Поточани“ ................................................................... 6.602,50 КМ 

-  Теквондо клуб „Прњавор“ .................................................................................. 6.170,00 КМ 

-  Кик-бокс клуб „Прњавор“ ................................................................................... 2.260,00 КМ 

   УКУПНО:........................................................................................................... 68.675,00 КМ 

 Преостала средства у износу од 9.419,30 КМ утрошена су за организацију 

манифестације избора најбољег спортисте Прњавора у 2015. години, накнаду за рад 

секретара, набавку намјештаја за канцеларију, трошкове телефона, струје, канцеларијског 

материјала, књиговодствених услуга и др. Уз извјештај су достављене копије рачуна које 

правдају утрошена средства. У извјештају није наведено да ли је од сваког појединачног 

клуба тражен извјештај на који начин су утрошена распоређена средства. 

 

 Средства за помоћ удружењима из области културе и осталим удружењима 

(потр. јединица 00750150) реализована су у износу од  28.500,00 КМ, што је 95% у односу на 

ребаланс буџета. Из редовних средстава буџета, у складу са Одлуком о расподјели средстава 

удружењима из области културе и осталим удружењима („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 21/16) додијељена су средства у износу од 13.500,00 КМ, док је 15.000,00 КМ 

додијељено из средстава текуће буџетске резерве. У 2016. години извршена је измјена начина 

расподјеле средстава удружењима из области културе и осталим удружењима у односу на 

претходне 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. У 

2016. години 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 се расподјела средстава удружењима из 

области културе и осталим удружењима у 2016. години врши по основу одабира и 
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вредновања пројеката/програма за финансирање средствима буџета општине Прњавор, а по 

основу пријава на Јавни позив за расподјелу средстава који објављује начелник општине. На 

основу приједлога Комисије за одабир пројеката/програма начелник општине усвојио је 

Одлуку о расподјели средстава удружењима из области културе и осталим удружењима 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 21/16). Преглед укупно дозначених средстава 

удружењима из области културе и осталим удружењима у 2016. години дат је у сљедећој 

табели: 

 

Табела бр. 14. Преглед дозначених средстава удружењима из области културе  

и осталим удружењима у 2016. години 

Р.б. Назив удружења 
Износ (КМ) 

Редовно Буџ.резерва Укупно 

1 
Удружење избјеглих,  расељених и других лица РС 

"Останак" О.О. Прњавор 
3,000.00 1,500.00 4,500.00 

2 Општинска организација слијепих Прњавор 1,000.00 1,000.00 2,000.00 

3 ГКУД "Пронија" Прњавор 1,000.00 300.00 1,300.00 

4 СПКД "Просвјета" ОО Прњавор 3,000.00 3,000.00 6,000.00 

5 Омладински центар "Мој Прњавор" Прњавор 3,000.00 0.00 3,000.00 

6 КУД "Хакија Табаковић" Лишња 500.00 0.00 500.00 

7 КУД "Садик Бојић" Гаљиповци 500.00 0.00 500.00 

8 КУД "Хафиз Осман Ћејван" Коњуховци 500.00 0.00 500.00 

9 Удружење РВИ општине Прњавор 1,000.00 0.00 1,000.00 

10 Лист "Наш завичај" Прњавор 0.00 3,000.00 3,000.00 

11 КУД "Свилен конац" Насеобина Лишња 0.00 2,200.00 2,200.00 

12 Српски књижевни клуб "Таласи" Прњавор 0.00 600.00 600.00 

13 Друштво пријатеља Русије, Требиње 0.00 500.00 500.00 

14 Удружење огранак "Тито" Прњавор 0.00 100.00 100.00 

15 Савез гуслара Републике Српске 0.00 500.00 500.00 

16 Удружење "Грађанска иницијатива" Прњавор 0.00 1,000.00 1,000.00 

17 ЈУ "Центар за културу и спорт" Србац 0.00 300.00 300.00 

18 Удружење Украјинаца "Златни клас" Прњавор 0.00 500.00 500.00 

19 Интернационална полицијска асоцијација ИПА 0.00 500.00 500.00 

У К У П Н О 13,500.00 15,000.00 28,500.00 

 

 Удружење избјеглих, расељених и других лица “Останак“ Прњавор је у извјештајном 

периоду из буџета општине примило укупно 4.500,00 КМ, од чега 1.500,00 КМ из средстава 

буџетске резерве. У достављеном извјештају наводе да су највећи дио средстава утрошили на 

реализацију програма „Снимак-пресјек стања у избјегличким насељима у општини 

Прњавор“, на шта је утрошено 2.800,00 КМ (кроз рад органа удружења и активности на 

терену, медијски наступи, одржавање Годишње скупштине, анкете, учешће на трибинама, 

конференцијама и др.). На трошкове рада канцеларије (телефон, репрезентација) утрошено је 

380,00 КМ, трошкове канцеларијског материјала и опреме 410,00 КМ, а на остале трошкове 

(таксе, банкарске и поштанске услуге) односи се 140,00 КМ. Уз извјештај је достављено само 

неколико копија рачуна који се односе на трошкове горива, а које правдају само мањи дио 

укупно утрошених средстава. 
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Општинској организацији слијепих Прњавор је из буџета општине током 2016. године 

укупно дозначено 2.600,00 КМ (600,00 КМ дозначено са позиције Покровитељство општине 

за реализацију научних, културних и спортских манифестација од значаја за општину 

Прњавор за организацију вечери поезије). Општинска организација слијепих у достављеном 

извјештају наводи све настале трошкове током 2016. године у укупном износу од 3.886,92 

КМ, а они су највећим дијелом финансирани из буџета општине. Највећи трошкови се односе 

на обиљежавање Крсне славе организације (850,00 КМ), трошкове телефона (404,92 КМ), 

трошкове путовања (400,00 КМ), одржавање манифестације „Вече поезије“ (360,00 КМ), 

вођење књига и израда завршног рачуна (350,00 КМ) и организовање хуманитарних акција 

(300,00 КМ). Уз извјештај су достављене копије рачуна које правдају наведене трошкове.  

ГКУД „Пронија“ Прњавор у достављеном извјештају наводи да су из буџета општине 

током 2016. године добили 1.000,00 КМ за плаћање превоза за одлазак на међународни 

фестивал фолклора у Мађарској, 300,00 КМ за помоћ у организацији традиционалне 

манифестације поводом обиљежавања годишњице рада друштва (буџетска резерва) и    

300,00 КМ за организацију традиционалне манифестације поводом обиљежавања Првог 

српског устанка (позиција Покровитељство општине за реализацију манифестација). Уз 

извјештај су достављене копије рачуна за трошкове превоза и угоститељске услуге приликом 

одржавања манифестација које правдају утрошена средства. 

СКПД “Просвјета“ Прњавор је доставило Финансијски извјештај за 2016. годину у 

којем наводе укупне приходе друштва у 2016. години у износу од 16.430,02 КМ, од чега је из 

буџета општине дозначено 8.500,00 КМ, и укупне расходе друштва у 2016. години у износу 

од 25.583,12 КМ. За СКПД „Просвјета“ је из буџета општине Прњавор у 2016. години укупно 

издвојено 8.700,00 КМ, 6.000,00 КМ са позиције Помоћ удружењима из области културе и 

осталим удружењима, укључујући и средства буџетске резерве, а 2.500,00 КМ из средстава за 

покровитељство манифестација, с тим што је 200,00 КМ одобрених за манифестацију 

„Дјечија Нова година“ плаћено у јануару 2017. године. Према достављеном извјештају 

најзначајнији трошкови у 2016. години односе се на трошкове бруто личних примања 

техничког секретара 8.113,37 КМ, трошкове гостовања – превоза на путовања 8.306,40 КМ и 

трошкове набавки и шивења ношњи 3.450,00 КМ. Уз извјештај су достављене копије рачуна 

које правдају утрошена средства. 

КУД „Хакија Табаковић“ Лишња у достављеном извјештају наводи да су дозначена 

средства из буџета општине у износу од 500,00 КМ утрошена приликом организације 

манифестације „Лишањски дани“. Уз извјештај је достављена копија рачуна за набавку пића 

на износ од 447,49 КМ. 

КУД „Садик Бојић“ Гаљиповци у достављеном извјештају наводи да су дозначена 

средства из буџета општине у износу од 500,00 КМ утрошили на организацију манифестације 

„Дани дијаспоре“ у Гаљиповцима (194,89 КМ), штампање мајица (107,64 КМ) и израду 

завршног рачуна (155,00 КМ). Уз извјештај су достављене копије рачуна којима се правдају 

утрошена средства. 

КУД „Хафиз Осман Ћејван“ Коњуховци у достављеном извјештају наводи да су 

дозначена средства из буџета општине у износу од 500,00 КМ утрошена на куповину 

музичког инструмента 346,92 КМ и за плаћање књиговодствених услуга 165,00 КМ. Уз 

извјештај су достављене копије рачуна и уплатница којима се правда утрошак дозначених 

средстава. 

Удружење РВИ општине Прњавор је доставило допис у којем наводи да дозначена 

средства из буџета општине у износу од 1.000,00 КМ намијењена за одржавање риболовног 

купа нису утрошили због лоших временских услова. Наводе да ће средства утрошити у првој 

половини 2017. године, након чега ће доставити извјештај о утрошку дозначених средстава. 
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 Омладински центар „Мој Прњавор“ није доставио извјештај о утрошку дозначених 

средстава из буџета општине. 

   

Средства са позиције Помоћ удружењима националних мањина (потрошачка 

јединица 00750150) искоришћена су у износу од 22.300,00 КМ што је 81,68% 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 15.000,00 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-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 током 2016. године, из редовних 

буџетских средстава и из средстава текуће буџетске резерве. 

  

Табела бр. 15. Преглед дозначених средстава удружењима националних мањина 

 у 2016. години 

Р.б. Назив удружења 

Износ (КМ) 

Редовно 
Буџ. 

резерва 
Укупно 

1 Савез националних мањина општине Прњавор 350.00 0.00 350.00 

2 Удружење Италијана Штивор, "Клуб Трентини"  2,025.00 0.00 2,025.00 

3 Удружење Чеха "Чешка беседа" Маћино брдо 2,025.00 0.00 2,025.00 

4 УКПД "Тарас Шевченко" Прњавор 2,560.00 0.00 2,560.00 

5 Удружење Пољака и пријатеља "Boleslawiec" 2,100.00 0.00 2,100.00 

6 КПУУ "Червона Калена" Насеобина Лишња 2,200.00 0.00 2,200.00 

7 Удружење Рома "Ромска снага - Романи зор"  1,000.00 0.00 1,000.00 

8 Удружење Рома општине Прњавор 1,000.00 0.00 1,000.00 

9 Удружење Рома "Ромска дјевојка - Романи ћеј" 1,000.00 2,800.00 3,800.00 

10 Удружење Црногораца "Ловћен" Прњавор 740.00 4,000.00 4,740.00 

11 Удружење Украјинаца "Златни клас" Прњавор 0.00 500.00 500.00 

У К У П Н О 15,000.00 7,300.00 22,300.00 

 

Удружење Чеха “Чешка беседа“ Маћино брдо је доставило извјештај о спроведеним 

активностима удружења током 2016. године, уз достављање копија рачуна које правдају већи 

износ утрошених средстава у односу на дозначена средства из буџета општине. Према 

достављеном извјештају, укупни трошкови проведених активности износе 4.659,72 КМ, а 

односе се на организацију „Машкара“ (1.597,94 КМ), путовања на дружења сународњака 

(1.159,85 КМ), учешће на смотри фолклора у Шибовској (246,53 КМ), организовање забаве 

поводом Божића (1.314,28 КМ), учешће на Фестивалу националних мањина „Мала Европа“ 

(287,82 КМ) и обнављање традиционалног обичаја „Подизање првомајског дрвета“         

(53,30 КМ). 

Удружење Рома „Ромска дјевојка – Романи ћеј“ доставило је извјештај са 

приложеним копијама рачуна које правдају утрошена средства у укупном износу од    
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3.842,92 КМ. Средства су према извјештају утрошена на прославу Ђурђевдана (1.209,29 КМ), 

куповину хигијенских и прехрамбених пакета за 10 ромских породица (714,06 КМ), набавку 

канцеларијског материјала и састанке са представницима радне групе и корисницима    

(338,68 КМ), обиљежавање Свјетског дана ромског језика (199,00 КМ), дане ромског 

активизма - уличне акције, састанци у заједници, састанци са представницима институција 

(191,00 КМ), обиљежавање Алидуна – ромског празника (200,00 КМ) и спровођење кампање 

женског ромског активизма „Једнакост за све“ (990,89 КМ). 

 

 Савез националних мањина општине Прњавор и остала удружења националних 

мањина нису доставили извјештај за правдање дозначених средстава из буџета општине.  

 

 Средства за одржавање Фестивала националних мањина „Мала Европа“ утрошена 

су у износу од 6.873,20 КМ, што је 98,19% од планираних средстава. За учешће на Фестивалу 

удружењима националних мањина су расподијељена средства у сљедећим износима: 

- УКПД „Тарас Шевченко“ Прњавор ....................................................................... 700,00 КМ 

- Удружење Чеха „Чешка бесједа“ Маћино брдо .................................................... 400,00 КМ 

- Удружење Пољака и пријатеља „Boloslawiec“ ..................................................... 700,00 KM 

- Удружење Рома општине Прњавор........................................................................ 100,00 КМ 

- Удружење Рома „Ромска дјевојка – Романи ћеј“ .................................................. 100,00 КМ 

- Удружење Рома „Ромска снага – Романи зор“ Прњавор“ ................................... 100,00 КМ 

  УКУПНО:.............................................................................................................. 2.100,00 КМ 

 Преостала средства утрошена су на организовање Фестивала и односе се на трошкове 

техничке подршке, трошкове обезбјеђења, угоститељске услуге, вођење конферансе, закуп 

земљишта и трошкове превоза.  

 

 Удружењу пензионера (потр. јединица 00750150) током 2016. године дозначено је 

7.500,00 КМ, што је 75% у односу на план. Удружење пензионера у свом извјештају наводи 

да су од укупно дозначених средстава 4.800,00 КМ утрошили на додјелу једнократних 

новчаних помоћи члановима у складу са захтјевима, а 2.700,00 КМ је преусмјерено у Касу 

узајамне помоћи за давање позајмица члановима за набавку огрева и зимнице. Уз извјештај 

су достављене копије 48 одлука Управног одбора Општинског удружења пензионера за 

додјелу 48 једнократних помоћи у износима од по 100,00 КМ, као и испис корисника Касе 

узајамне помоћи у 2016. години. Током 2016. године додијељено је 625 позајмица у 

различитим износима, на рок од 12 мјесеци. 

 

 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 планираног износа за ове намјене. Утрошак средстава са ове позиције у 2016. 

години 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 
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 Основне школе су оправдале утрошак дозначених средстава за прославу Светог Саве у 

оквиру извјештаја о утрошку укупно дозначених средстава из буџета општине, што је 

претходно већ образложено. 

 Коло српских сестара Прњавор у свом извјештају је навело да је током 2016. године 

из буџета општине Прњавор примило 5.000,00 КМ на име организовања 23. Светосавске 

забаве. Од тога, за 3.480,00 КМ општина је преузела 58 улазница по 60,00 КМ, а преостали 

износ од 1.520,00 КМ утрошен је намјенски као донаторска средства са намјеном доградње-

опремања купатила за породицу Радомира Радомировића из Шаринаца. Уз извјештај је 

достављена копија рачуна предузећа Еурогранд д.о.о. Прњавор на износ од 1.960,78 КМ чиме 

се правдају утрошена средства.  

 Школа за основно музичко образовање Прњавор у свом извјештају о утрошку 

средстава дозначених из буџета општине у 2016. години наводи средства дозначена у 

укупном износу од 3.500,00 КМ, од чега 1.500,00 КМ за обиљежавање 30. година постојања 

Музичке школе (дозначено из буџетске резерве – помоћ основним школама),  500,00 КМ за 

обиљежавање школске славе Светог Саве и 1.500,00 КМ за концерт поводом Дана општине 

Прњавор (позиција Покровитељство општине за реализацију манифестација). У извјештају се 

наводи да су средства за обиљежавање јубилеја школе утрошена за штампање књиге 

монографије о постојању Музичке школе Прњавор, средства за Светог Саву утрошена су за 

угоститељске услуге приликом обиљежавања Светог Саве, а средства за концерт поводом 

Дана општине утрошена су за плаћање рачуна за концерт поводом Дана општине 1.275,10 

КМ (угоститељске услуге 475,10 КМ, цвијеће 50,00 КМ и уговор о дјелу за извођење 

музичког програма 750,00 КМ) и угоститељске услуге поводом одржавања полугодишњег 

концерта школе 294,00 КМ. Уз извјештај су достављене копије рачуна које правдају 

утрошена средства. 

 

 Средства за помоћ вјерским заједницама (заштита културно-историјског 

наслијеђа) (потр. јед. 00750150) утрошена су у износу од 178.696,30 КМ, што је 100% од 

плана. Износ од 139.896,30 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 38.800,00 КМ 

додијељен из средстава  текуће буџетске резерве. Додијељена средства у периоду 01.01-

31.12.2016. године односе се на сљедеће вјерске заједнице: 

 

Табела бр. 16. Преглед вјерских заједница којима су дозначена средства у 2016. години 

Р.б. Назив вјерске заједнице 

Износ (КМ) 

Редовно 
Буџ. 

резерва 
Укупно 

1 СПЦО Прњавор 31,100.00 5,000.00 36,100.00 

2 СПЦО Кремна-Вучијак 300.00 23,000.00 23,300.00 

3 СПЦО Вијачани 44,300.00 2,000.00 46,300.00 

4 СПЦО Насеобина Лишња 300.00 300.00 600.00 

5 СПЦО Велика Илова 15,000.00 500.00 15,500.00 

6 СПЦО Слатина Прњавор 10,300.00 0.00 10,300.00 

7 СПЦО Поточани 2,500.00 0.00 2,500.00 

8 СПЦО Гаљиповци 25,300.00 0.00 25,300.00 



48 

 

Р.б. Назив вјерске заједнице 

Износ (КМ) 

Редовно 
Буџ. 

резерва 
Укупно 

9 
Римокатолички жупни уред рођења БДМ 

Кулаши 
1,000.00 0.00 1,000.00 

10 Меџлис исламске заједнице Прњавор 9,796.30 800.00 10,596.30 

11 СПЦО Кулаши 0.00 1,000.00 1,000.00 

12 СПЦО Штрпци 0.00 5,000.00 5,000.00 

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 139,896.30 38,800.00 178,696.30 

 

 СПЦО Прњавор је током 2016. године из буџета општине примила 36.100,00 КМ. У 

свом извјештају оправдали су средства у износу од 35.200,00 КМ достављајући копије рачуна 

везано за санацију парохијског храма Св. великомученика Георгија у Прњавору. 

 СПЦО Кремна-Вучијак у свом извјештају наводи средства из буџета општине 

дозначена за организацију Бадњег дана 300,00 КМ, за куповину звона за Спомен Храм на 

Вучијаку 22.000,00 КМ (буџетска резерва) и 1.000,00 КМ за прославу Крсне славе Видовдана 

(буџетска резерва). Уз извјештај је достављена копија рачуна за правдање средстава 

дозначених за куповину звона, док за утрошак преосталих средстава наводе да нису имали 

фискалне рачуне, али и да су средства утрошена намјенски (нпр. средства за прославу 

Видовдана исплаћена су физичком лицу за припрему славског ручка). 

      СПЦО Вијачани у свом извјештају наводи да им је из буџета општине Прњавор у 2016. 

години одобрено 300,00 КМ за прославу Бадњег дана, 4.000,00 КМ за изградњу Парохијског 

дома у Вијачанима, 2.000,00 КМ за помоћ породици Вујичић из Вијачана (буџетска резерва), 

25.000,00 КМ за уређење дворишта и асфалтирање прилаза храму у Вијачанима и      

15.000,00 КМ за довршетак и уређење храма Св. пророка Илије у Г. Мравици. Уз извјештај су 

достављене копије рачуна и признаница за исплаћена средства из касе СПЦО Вијачани које 

правдају утрошак дозначених средстава. 

 СПЦО Н. Лишња у достављеном извјештају наводи да су из буџета општине у 2016. 

години добили 300,00 КМ за организацију прославе Бадњег дана и 300,00 КМ за прославу 

Светог Василија Острошког, славе села Млинци (буџетска резерва). За правдање средстава 

утрошених на организацију прославе Бадњег дана достављене су копије рачуна које правдају 

утрошена средства, а за средства дозначена за прославу Светог Василија Острошког наведено 

је да су предана мјештанима села за помоћ при организацији прославе. 

 СПЦО Велика Илова у свом извјештају наводи да је од укупно 15.500,00 КМ 

дозначених из буџета општине у 2016. години 500,00 КМ утрошено за организацију сеоске 

славе у засеоку Ждребуша (средства буџетске резерве), а 15.000,00 КМ за припрему и израду 

темеља нове гробљанске капеле на гробљу у Горњој Илови – Малиновићи. Уз извјештај су 

достављене копије признаница о исплаћеним средствима из касе црквене општине чиме се 

правдају утрошена средства. 

 СПЦО Слатина у достављеном извјештају о утрошку дозначених средстава из буџета 

општине Прњавор у 2016. години наводи да су 300,00 КМ утрошили на прославу Бадњег 

дана, а 10.000,00 КМ за радове на Парохијском дому у Слатини (постављање изолације, 

љепила и фасаде). Уз извјештај су достављене копије рачуна за правдање средстава 
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утрошених за прославу Бадњег дана и копија признанице за исплаћена средства за радове на 

Парохијском дому.  

 СПЦО Поточани у свом извјештају наводи да су дозначена средства из буџета 

општине у износу од 2.500,00 КМ утрошили на постављање гранитних плочица и завршне 

радове на капели на гробљу у Поточанима. Уз извјештај нису достављене копије рачуна које 

би правдале утрошена средства. 

 СПЦО Гаљиповци у свом извјештају наводи да су дозначена средства из буџета 

општине утрошили на прославу Бадњег дана 300,00 КМ и на плаћање радова на изградњи 

Парохијског дома у Гаљиповцима 25.000,00 КМ. Уз извјештај су достављене копије рачуна и 

признанице за исплаћена средства из касе СПЦО Гаљиповци чиме се правда утрошак 

додијељених средстава. 

 Римокатолички жупни уред рођења БМД Кулаши у свом извјештају наводи да су 

1.000,00 КМ дозначених из буџета општине утрошили за куповину новог рачунара и 

штампача за жупни уред. Уз извјештај су достављени копија рачуна и уплатнице, чиме се 

правда утрошак дозначених средстава. 

 Меџлис исламске заједнице Прњавор из буџета општине током прошле године примио 

је укупно 10.596,30 КМ (9.796,30 КМ из редовних средстава и 800,00 КМ из средстава текуће 

буџетске резерве). Меџлис исламске заједнице у свом извјештају наводи да су закључком 

начелника општине намјенски одобрена средства у износу од 800,00 КМ за организацију 

Бајрамске академије (средства буџетске резерве) и 1.450,00 КМ за обиљежавање „Довишта“ у 

Мравици утрошена намјенски без достављања копија рачуна којима би се правдала утрошена 

средства. Утрошак преосталих средстава гранта у износу од 8.246,30 КМ оправдали су 

копијама рачуна које се односе на трошкове струје, воде, одвоза смећа, телефона, 

канцеларијског материјала и набавку столарије за Вакуфску кућу у Лишњој. 

 

 ЈЗУ Дом здравља из буџета општине за 2016. годину дозначена су средства у укупном 

износу од 67.500,00 КМ, што је 75% од извршења планираног ребалансом буџета. У свом 

извјештају Дом здравља наводи да су дозначена средства за суфинансирање породилишта у 

износу од 22.500,00 КМ утрошена на покривање трошкова бруто плата запослених у 

породилишту, који су за 8 запослених у 2016. години износили укупно 113.355,00 КМ, док су 

средства дозначена за пројекат „Дневна брига за старе“ у износу од 45.000,00 КМ утрошена 

за покривање дијела трошкова пројекта, одн. за исплату дијела бруто плата координатору и 

супервизору пројекта, као и накнада геронтодомаћицама. Укупни трошкови спровођења 

пројекта у 2016. години износили су 52.229,00 КМ. Дом здравља Прњавор подноси извјештај 

о раду Скупштини општине, као свом оснивачу. 

 

 Средства за пројекат „Дневни центар за дјецу и омладину ометену у физичком и 

психичком развоју“ Прњавор реализована су у износу од 40.750,00 КМ, 33.750,00 КМ из 

редовних буџетских средстава, и 7.000,00 КМ из средстава текуће буџетске резерве. Ова 

средства су дозначена Удружењу родитеља дјеце са сметњама у физичком и психичком 

развоју „Невен“ Прњавор. Како се наводи у извјештају овог удружења, дозначена средства су 

утрошена за финансирање већег дијела трошкова рада удружења, који су у 2016. години 

износили укупно 55.536,97 КМ, док су преостала средства обезбијеђена из донација и 

пренесених средстава из 2015. године. Највећи трошкови се односе на трошкове личних 

примања за три радника (психолог, социјални радник и возач) који су у 2016. години 

износили 35.575,07 КМ, трошкове горива приликом довоза и одвоза дјеце у дневни центар 

5.500,66 КМ и трошкове одржавања возила 7.534,73 КМ. Остали трошкови се односе на 
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административне трошкове и трошкове одржавања просторија. Уз извјештај су приложене 

копије рачуна којима се правдају наведени трошкови. 

 

 ЈП Радио Прњавор је из буџета општине у 2016. години финансирано са 56.750,00 

КМ, што је 75,16% од средстава планираних ребалансом буџета. Износ од 56.250,00 КМ 

додијељен је из редовних буџетских средстава, а 500,00 КМ из средстава текуће буџетске 

резерве. Радио Прњавор у свом извјештају наводи да су од укупно дозначених средстава из 

буџета општине током 2016. години утрошили 56.312,80 КМ, а настали трошкови се односе 

на трошкове личних примања (40.890,60 КМ), измирење обавеза према Управи за индиректно 

опорезивање (1.520,65 КМ) и Регулаторној агенцији за комуникације (3.335,00 КМ), 

трошкове струје (5.456,08 КМ), трошкове књиговодствених услуга (1.200,00 КМ), трошкове 

набавке и одржавања опреме (1.499,07 КМ) и остале трошкове (2.411,40 КМ) - канцеларијски 

материјал, интернет, осигурање и др.  Уз извјештај су достављене копије извода из банке о 

промјенама на рачуну које правдају утрошена средства. Радио Прњавор, као јавно предузеће 

чији је оснивач општина Прњавор, извјештај о свом раду подноси Скупштини општине. 

 

 Позиција Покровитељство општине за реализацију научних, културних и 

спортских манифестација од значаја за општину Прњавор (потрошачка јединица 

00750150) извршена је у износу од 19.600,00 КМ, што је 98% у односу на план. 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 2016. 

години приказан је у сљедећој табели: 

 

Табела бр. 17. Преглед дозначених средстава током 2016. године са позиције 

Покровитељство општине за реализацију научних, културних и спортских манифестација 

 од значаја за општину Прњавор 

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 

3 Кошаркашки клуб "Младост `76" Прњавор 2,000.00 

4 Рукометни клуб "Слога" Прњавор 1,000.00 

5 Клуб малог фудбала "Обилић" Прњавор 2,500.00 

6 ЈУ Школа за основно музичко образовање Прњавор 1,500.00 

7 СПКД "Просвјета" ОО Прњавор 2,700.00 

8 ГКУД "Пронија" Прњавор 300.00 
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Р.б. Назив субјекта којем су дозначена средства Износ (КМ) 

9 Спортско риболовно друштво "Укрински цвијет" 1,000.00 

10 Мото клуб "Прњавор `07" Прњавор 1,500.00 

11 КУД "Свилен конац" Н. Лишња 300.00 

12 Општинска организација слијепих Прњавор 600.00 

У К У П Н О 19,600.00 

 

 Образложење утрошка дозначених средстава са ове позиције за Спортски савез 

општине Прњавор, Школу за основно музичко образовање Прњавор, СПКД „Просвјета“ 

Прњавор, ГКУД „Пронија“ Прњавор и Општинску организацију слијепих Прњавор дато је у 

оквиру извјештаја о утрошку укупно дозначених средстава из буџета општине, и наведено је 

приликом образлагања утрошка средстава са других позиција грантова. 

Шаховски клуб “ПОШК“ Поточани није доставио наративни извјештај о утрошку 

средстава дозначених из буџета општине у 2016. години. Клуб је доставио копије рачуна, 

налога за службена путовања и одлуке Управног одбора клуба за утрошак средстава у 

укупном износу од 6.828,85 КМ. Шаховском клубу „Пошк“ Поточани је у 2016. години из 

буџета општине укупно дато 9.302,50 КМ, од чега 1.200,00 КМ са позиције за 

покровитељство манифестација за организацију Светосавског шаховског турнира, 6.602,50 

КМ из средстава за подстицај и развој спорта (расподијељено преко Спортског савеза) и 

1.500,00 КМ из буџетске резерве – средства за подстицај и развој спорта, такође за 

организацију Светосавског шаховског турнира. Из достављене документације се види да се 

утрошена средства односе на трошкове учешћа у Првој шаховској лиги РС, Купу РС и 

Републичком омладинском првенству (трошкови дневница, смјештаја, накнаде за превоз 

властитим аутомобилом, котизације) 4.961,10 КМ, враћање позајмице за трошкове 

Светосавског турнира (приложена одлука Управног одбора) 1.100,00 КМ и остале трошкове 

(репрезентација, регистрација клуба и играча, чланарина Спортском савезу, израда завршног 

рачуна) 767,75 КМ.  

Кошаркашки клуб „Младост `76“ није доставио наративни извјештај о утрошку 

примљених средстава из буџета општине, већ само копије рачуна и уплатница, из којих се 

види да су поред средстава дозначених са ове позиције за манифестацију „Streetball 2016“ 

оправдали и утрошак средстава распоређених клубу преко Спортског савеза, са позиције за 

подстицај и развој спорта. Из достављених копија рачуна се види да се највећи трошак 

односи на новчане награде побједничким екипама на такмичењу (4.100,00 КМ), трошкове 

закупа дворане за такмичења (2.576,90 КМ) и трошкове горива (1.675,69 КМ). Остали 

трошкови се односе на набавку пехара и медаља, набавку мајица, штампање летака, трошкове 

превоза, репрезентације и др.   

Рукометном клубу „Слога“ је у 2016. години са позиције Покровитељство општине за 

реализацију научних, културних и спортских манифестација од значаја за општину Прњавор 

дозначено 1.000,00 КМ за организацију меморијалног турнира у рукомету „Мика 2016“. 

Рукометни клуб „Слога“ у достављеном извјештају правда утрошак укупно примљених 

средстава из буџета општине у 2016. години у износу од 9.845,00 КМ, укључујући средства 

распоређена преко Спортског савеза у износу од 7.345,00 КМ и средства додијељена из 

буџетске резерве у износу од 1.500,00 КМ. У извјештају се наводи да су средства утрошена за 

закуп дворане за тренинге (4.653,16 КМ), набавку опреме и потрошног материјала         
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(3.162,03 КМ), трошкове превоза и горива (1.154,42 КМ) и котизације (680,00 КМ). Уз 

извјештај су достављене копије рачуна које правдају утрошена средства. 

Клубу малог фудбала „Обилић“ је у 2016. години са позиције Покровитељство 

општине за реализацију научних, културних и спортских манифестација од значаја за 

општину Прњавор дозначено 2.500,00 КМ за Светосавски турнир „Футсал турнир ветерана“. 

У свом извјештају о утрошку дозначених средстава из буџета општине КМФ „Обилић“ 

наводи трошкове у укупном износу од 4.600,00 КМ, који се односе на трошкове одигравања 

утакмица у Првој и Другој лиги Републике Српске и Купу РС - трошкове закупа дворане 

износ од 1.100,00 КМ, трошкове суђења у износу од 2.600,00 КМ и трошкове гостовања у 

износу од 900,00 КМ. Из достављеног извјештаја се види да је КМФ „Обилић“ извршио 

правдање утрошка дозначених средстава са позиције Средства за подстицај и развој спорта - 

преко Општинског фудбалског савеза 2.840,00 КМ и из текуће буџетске резерве 1.700,00 КМ, 

а не средстава дозначених са позиције Покровитељство општине за реализацију научних, 

културних и спортских манифестација од значаја за општину Прњавор. Уз извјештај нису 

достављене копије рачуна које правдају утрошена средства. 

 Мото клуб „Прњавор `07“ Прњавор у свом извјештају о утрошку дозначених 

средстава из буџета општине током 2016. године наводи да су из буџета општине добили 

укупно 3.000,00 КМ (1.500,00 КМ из средстава за подстицај и развој спорта – буџетска 

резерва). Дозначена средства су, према извјештају, утрошили за плаћање дијела трошкова 

ангажовања музичког састава „Yu grupa“ из Србије која је наступала на манифестацији 

„Bikefest 2016.“ Уз извјештај је достављена копија уговора о ангажовању „Yu grupe“  на 

износ од 4.200,00 EUR-a. 

 КУД „Свилен конац“ Н. Лишња доставило је извјештај у којем наводи укупна средства 

дозначена из буџета општине у износу од 2.500,00 КМ. Са позиције Покровитељство 

општине за реализацију научних, културних и спортских манифестација од значаја за 

општину Прњавор дозначено је 300,00 КМ за организацију Петровданског сабора фолклора, а 

2.200,00 КМ са позиције Помоћ удружењима из области културе и осталим удружењима – 

буџетска резерва. Према достављеном извјештају 1.500,00 КМ је утрошено за плаћање услуга 

превоза на смотру фолклора у Украјини, а 1.000,00 КМ за организацију 13. Петровданског 

сабора фолклора у Н. Лишњи. Уз извјештај су достављене копије рачуна које правдају 

утрошена средства. 

  

 СРД „Укрински цвијет“ није доставило извјештај о утрошку дозначених средстава из 

буџета општине. 

 

 Средства за капиталне грантове (потрошачка јединица 00750170) утрошена су у 

укупном износу од 22.268,32 КМ, што је 98,97% у односу на план. Од укупно утрошених 

средстава за капиталне грантове 15.295,73 КМ је утрошено на помоћ у изградњи и санацији 

објеката вјерских заједница, 6.068,59 КМ на помоћ у изградњи и санацији индивидуалних 

стамбених објеката, а 904,00 КМ на помоћ у изградњи осталих објеката.Сва средства са ове 

позиције, општина је утрошила директно уговарајући послове са извођачима радова.  

 

 Комуналном предузећу „Парк“ а.д. Прњавор из буџета општине током 2016. године 

дозначено је 100.000,00 КМ на име суфинансирања трошкова одлагања смећа на депонију ЈП 

„Деп-от“ а.д. Бањалука. У достављеном извјештају КП „Парк“ наводи да су дозначена 

средства утрошили намјенски, и уз извјештај су достављене копије уплатница ЈП „Деп-от“ 

а.д. Бањалука које правдају утрошак цјелокупног износа дозначених средстава из буџета 

општине. 
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 Средства за финансирање Борачке организације општине Прњавор (потрошачка 

јединица 00750180) утрошена су у износу од 101.675,50 КМ, од чега је 1.675,50 КМ 

дозначено из текуће буџетске резерве, а 100.000,00 КМ су редовна средства гранта. 

Извршење ових средстава је 100% у односу на план. 

 

 Средства за финансирање обавеза из ранијег периода Борачке организације 

општине Прњавор (потрошачка јединица 00750180) утрошена су у износу од 29.000,00 КМ, 

што је 96,67% у односу на план. Одобравање ових средстава вршено је на основу Одлуке о 

условима и начину реализације средстава са буџетске позиције 415200 – Борачка 

организација општине Прњавор – финансирање обавеза из ранијих година („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 5/16). 

 

 Средства за финансирање удружења РВИ општине Прњавор (потрошачка јединица 

00750180) утрошена су у износу од 15.000,00 КМ, што је 75% извршења планираног 

ребалансом буџета.  

 

 Средства за финансирање ОО породица заробљених и погинулих бораца и 

несталих цивила Прњавор (потр. јединица 00750180) утрошена су у износу од 15.000,00 

КМ, што је 75% у односу на план. 

 

 Средства за финансирање Удружења Вукови са Вучијака (потр. јединица 00750180) 

утрошена су у износу од 11.250,00 КМ, што је 75% у односу на ребаланс. 

 

 Средства за финансирање СУБНОР-а (потр. јединица 00750180) утрошена су у 

износу од 2.925,00 КМ, што је 75% у односу на план. 

 

 Средства за обиљежавање значајних датума у области борачко-инвалидске 

заштите (потр. јед. 00750180) искоришћена су у износу од 12.326,00 КМ, што је 82,17% у 

односу на план. Ова средства су током 2016. године 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 су се финансирали 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 .......................................................... 8.244,50 КМ 

-  Удружење РВИ општине Прњавор .................................................................... 1.537,50 КМ 

-  ОО породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Прњавор 1.144,00 КМ 

-  ОО СУБНОР-а ..................................................................................................... .1.400,00 КМ 

   УКУПНО:........................................................................................................... 12.326,00 КМ 

 

 Борачка организација општине Прњавор је доставила извјештај o утрошку укупно 

дозначених средстава из буџета општине Прњавор у 2016. години у износу од 139.320,00 КМ, 

која укључују средства гранта за редовне активности у износу од 100.000,00 КМ, средства 

буџетске резерве у износу од 1.675,50 КМ, средства за финансирање обавеза из ранијег 

периода 29.000,00 КМ, средства за обиљежавање значајних датума 8.244,50 КМ и средства 
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буџетске резерве одобрена у 2015. години, а плаћена Борачкој организацији у јануару 2016. 

године у износу од 400,00 КМ. У извјештају се наводи да су дозначена средства утрошена за 

бруто лична примања 5 запослених радника износ од 61.712,95 КМ, материјалне и остале 

трошкове (трошкове телефона, репрезентације, текуће активности и др.) 5.348,55 КМ, 

измирење обавеза из претходног периода 39.624,90 КМ (обавезе за порезе и доприносе из 

2014. и 2015. године), принудна наплата по рјешењу Пореске управе – обавезе за порезе и 

доприносе од 2014. до 2016. године износ од 19.712,10 КМ, за извршење програмских 

активности (обиљежавање значајних датума) утрошено је 6.521,50 КМ, услуге превоза  

400,00 КМ и уградњу прозора на нове службене просторије 6.000,00 КМ. 

 Удружењу ратних војних инвалида општине Прњавор током 2016. године из буџета 

општине дозначено је укупно 16.537,50 КМ (за редовне активности 15.000,00 КМ и за 

обиљежавање значајних датума 1.537,50 КМ). Удружење РВИ доставило је извјештај у којем 

наводи укупна средства из буџета општине којима су располагали у 2016. години у износу од 

18.189,82 КМ (разлику чине пренесена средства из 2015. године), и укупне расходе у 2016. 

години у износу од 42.020,91 КМ, од којих је дио финансиран из буџета општине, а дио из 

других извора – рефундације по основу запослених РВИ, стимулације по основу 

запошљавања РВИ и приходи по основу изнајмљивања електронског билборда. Највећи 

трошкови се односе на трошкове бруто личних примања (15.910,75 КМ),  накнаду за рад 

предсједника Предсједништва (3.600,00 КМ), једнократне помоћи за 40 РВИ поводом Божића 

(4.000,00 КМ), трошкове ел. енергије за билборд (2.911,70 КМ), трошкове обиљежавања 

Крсне славе Удружења (2.315,50 КМ), набавку књига дјеци РВИ (1.731,10 КМ), трошкове 

телефона и интернета (1.369,63 КМ) и трошкове одржавања Скупштине (1.277,80 КМ). 

 Општинска организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила 

Прњавор из буџета општине током 2016. године примила је укупно 19.894,00 КМ (15.000,00 

КМ за редовне активности, 1.144,00 КМ за обиљежавање значајних датума и 3.750,00 КМ за 

активности око тражења несталих бораца). Организација је доставила извјештај о утрошеним 

средствима током 2016. године у износу од 21.424,43 КМ, при чему наводи да је дио обавеза 

због недостатка средстава пренесен у 2017. годину. Настали трошкови се односе на бруто 

лична примања запосленог радника (14.693,93 КМ), накнаде за рад Предсједника 

организације и члановима Предсједништва (2.510,00 КМ), обиљежавање Дана организације 

(1.505,38 КМ), телефонске и поштанске услуге (979,26 КМ), књиговодствене услуге      

(600,00 КМ), посјете породицама погинулих бораца (473,60 КМ) и остале трошкове      

(662.26 КМ). 

 Удружењу Вукова са Вучијака из буџета општине у 2016. години дозначено је 

11.250,00 КМ. У достављеном извјештају наводе укупне трошкове удружења настале у 2016. 

години у износу од 13.238,00 КМ, а односе се на трошкове опремања спомен-собе удружења, 

канцеларије удружења, канцеларије МЗ Кремна и спољашњег уређења објекта удружења. На 

трошкове столарских радова односи се 6.000,00 КМ, на трошкове керамичарских радова 

2.398,00 КМ, на земљане радове 1.090,00 КМ, а на трошкове набавке и уградње 

електроинсталација и опреме  3.750,00 КМ.  

Општинском одбору СУБНОР-а Прњавор током 2016. године дозначено је       

2.925,00 КМ за редовне активности и 1.400,00 КМ за обиљежавање значајних датума. 

Удружење у достављеном извјештају наводи да су трошкови за редовне активности износили 

3.384,86 КМ, а финансирани су из дозначених средстава општине у 2016. години и из 

пренесених средстава из 2015. године. Односе се на новчане помоћи борцима НОР-а и 

породицама (1.446,20 КМ), паушал за рад у канцеларији једном седмично (600,00 КМ), 

трошкове горива приликом обиљежавања значајних датума (320,00 КМ), трошкове телефона 

(266,13 КМ), набавку вијенаца и цвијећа (224,00 КМ), посјете болесним борцима (135,60 КМ) 
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и остале трошкове (обиљежавање 10. јула – Дана ослобођења Прњавора, канц. материјал, 

банкарске провизије и др.) 392,93 КМ. У извјештају наводе да су средства за обиљежавање 

значајних датума утрошили за намјене за које су и дозначена. 

 

Средства за остале трошкове обиљежавања значајних датума (за трошкове 

вијенаца, цвијећа, свијећа и др. (потрошачка јединица 00750180) реализована су у износу од 

2.960,00 КМ, од чега је 1.800,00 КМ реализовано из редовно планираних средстава на овој 

позицији, а 1.160,00 КМ из реалоцираних средстава текуће буџетске резерве, и намијењено је 

за набавку застава у мјесним заједницама. Трошење средстава са ове позиције 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). Према Одлуци, 

средства планирана за набавку вијенаца и цвијећа за парастосе утрошена су у складу са 

Планом организовања парастоса погинулим борцима у мјесним заједницама за 2016. годину 

донесеним од стране Борачке организације општине Прњавор. Према Одлуци, набавка 

вијенаца и свијећа врши се провођењем поступка јавне набавке у складу са Законом о јавним 

набавкама БиХ. 

 

 Средства за организовање парастоса погинулим борцима ВРС у мјесним 

заједницама (потр. јединица 00750180) реализована су у износу од 34.953,30 КМ, што је на 

нивоу извршења планираног ребалансом буџета, 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, 

Борачка организација доноси План организовања парастоса погинулим борцима, на основу 

којег се одржавају парастоси у мјесним заједницама, 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 3.750,00 КМ, што 

је 75% од планираног остварења 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. Утрошак средстава за 

ове намјене правдан је у оквиру извјештаја о утрошку укупно дозначених средстава из буџета 

општине Прњавор у 2016. години. 

 

 Ергели „Вучијак“ Прњавор (потрошачка јединица 00750250)  је из буџета општине у 

2016. години дозначено 10.000,00 КМ на основу Програма коришћења средстава за 

унапређење пољопривредне производње за 2016. годину. ЈУ Ергела Вучијак је оправдала 

утрошак дозначених средстава из буџета општине достављањем двије копије рачуна који се 

односе на трошкове спровођења обавезних ветеринарских мјера заштите коња од заразних и 

паразитских болести. 

 

 КП „Водовод“ ад Прњавор (потр. јединица 00750250) током 2016. године дозначено је 

31.500,00 КМ из буџета општине Прњавор, на основу Програма о начину коришћења 
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новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада у 2016. 

години. КП „Водовод“ доставило је копије рачуна који се односе на набавку материјала за 

изградњу и реконструкцију водоводне мреже којима правда утрошак средстава дозначених из 

буџета општине.  

 

 Ватрогасном друштву Прњавор (потр. јединица 00750125) је током 2016. године 

дозначено 15.000,00 КМ из буџета општине. У достављеном извјештају Ватрогасног друштва 

Прњавор наводи се да су дозначена средства утрошили на бруто зараде секретара друштва 

2.995,29 КМ, исплате по уговорима о дјелу за 4 радника за десет мјесеци (6.816,60 КМ), 

трошкове одржавања опреме (1.055,90 КМ), трошкове непроизводних услуга (1.053,00 КМ), 

трошкове рекламе (471,00 КМ), трошкове репрезентације (399,00 КМ), плаћање премија 

осигурања (358,65 КМ) и трошкове платног промета, накнаде и таксе (162,16 КМ). 

Неутрошена средства износе 1.688,40 КМ и у извјештају се наводи да ће се ова средства 

утрошити у 2017. години за плаћање репрограмираних обавеза. Уз извјештај су достављене 

копије обрасца 1002 – Мјесечна пријава пореза по одбитку, на основу којег су правдани 

настали трошкови бруто зарада секретара друштва и расходи по основу уговора о дјелу, и 

финансијска картица Добровољног ватрогасног друштва за 2016. годину. 

 

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општинe су у 

извјештајном периоду извршене у износу од 2.409.816,25 КМ, или 86,28% у односу на план. 

Дознаке на име социјалне заштите представљају бесповратне дознаке у новцу или натури с 

циљем заштите цијелог становништва или посебне групе грађана од одређених социјалних 

ризика, и у смислу Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени 

контног плана за кориснике прихода буџета Републике, општина и градова и фондова 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/10), све бесповратне дознаке физичким 

лицима имају карактер дознака на име социјалне заштите. Од укупног извршења на овој 

буџетској позицији, износ од 2.101.608,75 КМ се односи на дознаке социјалне заштите 

реализоване преко Центра за социјални рад, док је преостали износ од 308.207,50 КМ 

реализован преко надлежних одјељења Општинске управе. 

 

 У наредној табели дат је преглед дознака на име социјалне заштите које се односе на 

дознаке реализоване преко одјељења Општинске управе општине Прњавор. 

 

Табела бр. 18. Дознаке на име социјалне заштите које се односе на Општинску управу 

Р.б. Н а з и в    п о з и ц и ј е 
Износ 

(КМ) 

1 Средства за санацију штета од елементарних непогода 1,000.00 

2 Средства за стипендије ученика и студената  175,935.00 

3 Средства за једнократне помоћи (потр. јед. 00750150) 43,250.00 

4 Једнократне помоћи за треће и свако сљедеће новорођено дијете  20,000.00 

5 Мјере за побољшање демографске ситуације (вантјелесна оплодња и сл.) 2,200.00 

6 Једнократне новчане помоћи појединцима из борачке популације 47,500.00 

7 Регресирање камата на пољопривредне кредите 18,322.50 

У К У П Н О 308,207.50 
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Средства за санацију штета од елементарних непогода (потр. јединица 00750120) 

реализована су у износу од 1.000,00 КМ што је 38,46% од плана, а начин реализације ових 

средстава регулисан је Одлуком о начину расподјеле средстава за санацију штета од 

елементарних непогода у 2016. години („Службени гласник Републике Српске“, бр. 5/16). 

 

Средства за стипендије ученика и студената (потр. јединица 00750150) 

реализована су у износу од 175.935,00 КМ, што је 99,40% од планираног остварења. 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 су исплаћена 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 

2016. години 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 

43.250,00 КМ што је 96,65% у односу на план. 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 16.700,00 КМ, док је 26.550,00 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 20.000,00 КМ што је на нивоу остварења 

планираног ребалансом буџета. Ова средства се додјељују у складу са Одлуком о висини 

расподјеле 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 једнократне новчане помоћи појединцима из борачке популације 
(потр. јединица 00750180) реализована су у износу од 47.500,00 КМ, што је 67,86% од 

планираног остварења.  Средства за једнократне новчане помоћи додјељивана су на основу 

Правилника о условима и поступку одобравања и исплате једнократне новчане помоћи 

борцима, ратним војним инвалидима и породицама погинулих бораца („Службени гласник 

општине Прњавор“, бр. 3/13 и 3/15) 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 
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лијечења и куповине лијекова; у случајевима када се ради о изузетно тешком здравственом 

стању; за ублажавање тешког материјалног положаја и др. 

 

 Регресирање камата на пољопривредне кредите (потр. јединица 00750250) у 2016. 

години извршено је у износу од 18.322,50 КМ, или 90,16% у односу на извршење планирано 

ребалансом буџета. Регистровани пољопривредни произвођачи са подручја општине 

Прњавор имају право, на основу Програма коришћења средстава за унапређење 

пољопривредне производње у 2016. години, на субвенцију камате за купљену пољоприведну 

механизацију. 

 

 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

 

 Издаци за нефинансијску имовину су у 2016. години извршени у износу од 

1.400.233,64 КМ, или 92,45% у односу на ребаланс. Посматрано по групама, извршење ових 

издатака је сљедеће:  

 

- Издаци за произведену сталну имовину ................................................ 1.343.903,28 КМ 

- Издаци за непроизведену сталну имовину ................................................. 42.760,30 КМ 

- Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл .. 13.570,06 KM 

УКУПНО:................................................................................................... 1.400.233,64 КМ 

 

 Издаци за произведену сталну имовину су у извјештајном периоду остварени у 

износу од 1.343.903,28 КМ, или 92,36% у односу на план по ребалансу буџета. 

 

 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката извршени су у износу од 

294.867,14 КМ, што је 95,89% од износа који је планиран ребалансом буџета. Ови расходи се 

односе на трошкове настале реализацијом Програма капиталних инвестиција (изградња 

система водоснабдијевања и проширење Дјечијег вртића „Наша радост“) 237.000,00 КМ, 

трошкове изградње споменика погинулим борцима 49.248,32 КМ и изградњу 

водопривредних објеката – брана, мостова, воденица и сл. из намјенских средстава за воде 

8.618,82 КМ.  

 

 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и 

објеката остварени су у износу од 928.133,35 КМ, што је 91,93% од средстава планираних 

ребалансом буџета, од чега се износ од 925.677,88 КМ односи на Општинску управу, а 

2.455,47 КМ на издатке екстерних буџетских корисника. Издаци Општинске управе односе се 

на реализацију Програма капиталних инвестиција (изградња и реконструкција градских 

улица, путне и канализационе мреже, школских и других објеката, јавне расвјете, израда и 

ревизија пројектне документације, те помоћ пројектима за одржив повратак) из домаћих 

прихода 530.843,69 КМ, реализацију Програма капиталних инвестиција из кредитних 

средстава (модернизација локалних путева, изградња објеката и јавне расвјете)        

300.000,00 КМ, изградњу и реконструкцију објеката водоснабдијевања (базени, цјевоводи, 

изворишта, чесме и др.) из намјенских средстава за воде 50.464,28 КМ, издатке за 

инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката Општинске управе 

који се евидентирају у оквиру Службе за јавне набавке и заједничке послове 4.478,76 КМ, док 

се 39.891,15 КМ односи на издатке за инвестиционо  одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката Територијалне ватрогасне јединице Прњавор. 
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 Издаци за набавку постројења и опреме остварени су у износу од 112.077,69 КМ, 

што је 87,66% од остварења планираног за ове намјене ребалансом буџета. Ови издаци се 

односе на издатке за набавку опреме за цивилну заштиту (1.613,66 КМ), издатке за набавку 

опреме за Општинску управу, који се реализују преко Службе за јавне набавке и заједничке 

послове (9.702,70 КМ), набавку опреме за потребе Територијалне ватрогасне јединице 

(83.229,41 КМ), док су издаци за набавку опреме екстерних буџетских корисника остварени у 

износу од 17.531,92 КМ. 

 

 Издаци за инвестиционо одржавање опреме остварени су у износу од 8.825,10 КМ, 

што је 88,25% у односу на план, а ради се о издацима Територијалне ватрогасне јединице 

Прњавор. 

 

 Издаци за непроизведену сталну имовину су у 2016. години остварени у износу од 

42.760,30 КМ, што је 87,69% у односу на извршење планирано ребалансом буџета, а односе 

се на издатке за прибављање земљишта (потпуна експропријација): 

- Домуз Љубица, Домуз Драган и Станић Љубинка из Прњавора – уг. о куповини 

  земљишта за изградњу улице Милана Тепића (накнада 3*11.480,00 КМ +  

  нотарске услуге 459,81 КМ + трошкови провођења уговора 237,76 КМ) ..... 35.137,57 КМ 

- Кунић Имшир из Прњавора – уговор о куповини земљишта за изградњу 

  дијела улице Милана Тепића (накнада 6.600,00 КМ + нотарске услуге  

  286,65 КМ + трошкови провођења уговора 126,40 КМ) ................................... 7.013,05 КМ 

- Остали трошкови – услуге РУГИПП ..................................................................... 609,68 КМ 

  УКУПНО:............................................................................................................ 42.760,30 КМ 

 

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

извршени у износу од 13.570,06 КМ, што је за 24,50% више од планираног извршења, а 

односе се на издатке за залихе ситног инвентара, ауто-гума, одјеће, обуће и сл. који се 

евидентирају преко Службе за јавне набавке и заједничке послове 3.725,84 КМ, издатке за 

залихе материјала, робе и ситног инвентара Гимназије Прњавор 448,06 КМ, издатке за залихе 

робе Центра за културу 2.997.63 КМ и издатке за залихе ситног инвентара, одјеће и обуће 

Дјечијег вртића „Наша радост“ 6.398,53 КМ. Остварење ових расхода у већем износу у 

односу на планирана средства резултат је утрошка дозначених донаторских средстава у 

износу од 4.000,00 КМ намијењених за опремање новоизграђеног дијела Дјечијег вртића 

„Наша радост“, која нису била планирана ребалансом буџета. 

 

 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.  

 

 Примици од финансијске имовине остварени су у износу од 181,90 КМ и односе се 

на примитке од хартија од вриједности (примитке од обвезница – обвезнице РС по 

унутрашњем дугу према добављачима), и будући да у извјештајном периоду нису остварени 

издаци за финансијску имовину, нето примици од финансијске имовине износе 181,90 КМ. 
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Нето ефекти од задуживања у извјештајном периоду износе -759.867,73 КМ, а 

настали су као разлика остварених примитака од задуживања у износу од 300.000,00 КМ, и 

издатака за отплату дугова у износу од 1.059.867,73 КМ. Издаци за отплату дугова односе се 

на издатке за отплату главнице реализованих кредита 567.494,16 КМ и издатке за отплату 

обавеза према добављачима из ранијег периода 492.373,57 КМ. Издаци за отплату главнице 

реализованих кредита су у 2016. години мањи за 62,27% или за 936.702,31 КМ у односу на 

остварење у 2015. години због репрограма кредита од 5 мил. КМ и 4 мил. КМ на период од 

двије године, одн. за 2016. и 2017. годину, што ће бити детаљније образложено даље у 

извјештају – у дијелу Информација о кредитном задужењу општине. Издаци за отплату 

обавеза према добављачима из ранијег периода су у 2016. години већи за 460.696.72 КМ у 

односу на 2015. годину, а реализовани су на основу Дугорочног плана за измирење 

неизмирених обавеза пренесених из претходног периода који је усвојила Скупштина 

општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 6/16) износ од 453.876,68 

КМ и на основу рјешења Пореске управе РС 38.496,89 КМ. Обавезе које су обухваћене 

Дугорочним планом за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода 

односе се на обавезе настале у периоду 2012-2014. година у укупном износу од 1.000,000,00 

КМ, од чега је у 2015. години измирено 30.000,00 КМ, у 2016. години 453.876,68 КМ, а у 

2017. години је буџетом планирано да се измири 516.123,32 КМ. 

 

 Неутрошене примљене помоћи и донације из ранијег периода реализоване су у 

планираном износу од 8.904,76 КМ. Ради се о намјенским средствима из 2015. године која 

нису у цијелости реализована у 2015. години, те је реализација преосталих неутрошених 

средстава планирана у 2016. години – средства Савјета Европе за пројекат „Унапређење 

учења мањинских језика на подручју општине Прњавор у износу од 6.256,11 КМ и  средства 

Федералног министарства расељених особа и избјеглица за изградњу дијела улице Војоводе 

Мишића у износу од 2.648,65 КМ. 

 

 Нето финансирање остварено је у износу од -750.781,07 КМ, као збир нето 

примитака од финансијске имовине, нето ефеката од задуживања и утрошка пренесених 

нереализованих намјенских средстава из 2015. године. Када на износ оствареног буџетског 

суфицита од 462.680,32 КМ додамо остварене ефекте из финансирања у износу од                  

-750.781,07 КМ, на крају 2016. године добијемо укупан непокривени дефицит у износу од       

-288.100,75 КМ.  

 

ИНФОРМАЦИЈА О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ  
 

 Општина Прњавор је корисник 7 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, 
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� Кредит од 2.500.000,00 КМ за финансирање изградње дистрибутивне и секундарне 

мреже у шест мјесних заједница сјеверног дијела општине Прњавор и 

� Кредит од 300.000,00 КМ за капитална улагања у 2016. години. 

 

 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 31.12.2016. године (главница) износи 

3.799.583,92 КМ, а потенцијалне камате 46.236,35 КМ, што укупно износи 3.845.820,27 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 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 се у 2016. и 2017. 

години плаћа 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 41.703,60 КМ.  Преостали износ дуга по овом кредиту на 

дан 31.12.2016. године (главница) износи 1.137.268,12 КМ, а потенцијалне камате 42.010,73 

КМ, што укупно износи 1.179.278,85 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. 
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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 се и по овом кредиту у 2016. и 2017. години плаћа 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 

268.177,44 КМ. Преостали износ дуга по овом кредиту на дан 31.12.2016. године (главница) 

износи 2.041.235,09 КМ, а потенцијалне камате 423.627,22 КМ, што укупно износи 

2.464.862,31 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 31.12.2016. године (главница) износи 1.452.178,04 

КМ, а потенцијалне камате 166.046,55 КМ, што укупно износи 1.618.224,59 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 десет година, уз грејс период од шест мјесеци и камату по стопи 

шестомјесечни 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 

31.12.2016. године (главница) износи 248.028,02 КМ, а потенцијалне камате 30.337,43 КМ, 

што укупно износи 278.365,45 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 

31.12.2016. године (главница) износи 2.118.939,58 КМ, а потенцијалне камате 573.328,58 КМ, 

што укупно износи 2.692.268,16 КМ. 

  

 Кредит од 300.000,00 КМ (Уникредит банка) је у складу са Одлуком о кредитном 

задужењу („Службени гласник општине Прњавор“, број 6/16 и 12/16) намијењен за капиталне 

инвестиције у 2016. години, у складу са Одлуком о допуни плана капиталних улагања за 

2016. годину („Службени гласник општине Прњавор“, број 6/16 и 12/16). Кредит се повлачио 

у траншама током 2016. године, а прешао је у отплату од јануара 2017. године. Рок отплате 

кредита је 10 година, а  каматна стопа је шестомјесечни ЕУРИБОР + 4,50% годишње. Укупни 

трошкови отплате кредита од 300.000,00 КМ на дан 31.12.2016. године износе 371.095,20 КМ 

(главница 300.000,00 КМ + пројектована камата 71.095,20 КМ).  
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 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. Прва рата овог кредита доспјела је на плаћање 15. децембра 2016. године, 

отплата ће се вршити полугодишње - 15. јуна и 15. децембра, а завршава се 15. јуна 2028. 

године. Потенцијални годишњи износ главнице дуга општине Прњавор по овој гаранцији 

износи 12.500,00 EUR. 

 

 Дуг општине Прњавор на дан 31.12.2016. године (главница+потенцијалне камате) по 

основу кредита чији је општина Прњавор корисник, укључујући и кредит од 300.000,00 КМ 

који са 31.12.2016. године још није био прешао у отплату, износи 12.449.914,83 КМ. 

Годишња отплатна квота (главница + камата) општине Прњавор у 2016. години износи 

971.757,22 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 7,99%. Када се годишња отплатна квота за 

2016. годину увећа за износ од 37.065,72 КМ, колико ће износити годишња отплатна квота за  

кредит од 300.000,00 КМ, добије се стопа задужености од 8,29%.  

 

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 годишњи извјештај о извршењу буџета треба да садржи и податке о почетном и 

завршном стању јединствених рачуна трезора и рачуна посебних намјена, што је наведено у 

сљедећем табеларном прегледу: 

 

Табела бр. 19. 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 
31.12.2016. 
године 

1 555-007-01215707-45 ЈР Трезора, Нова банка а.д. Бијељина 579,299.87 676,005.44 

2 555-007-02215707-61 Рачун посебних намјена 789,706.71 217,833.76 

3 555-007-03215707-77 Рачун посебних намјена за воде 64,883.41 112,887.15 

4 555-007-05215707-12 Рачун за поврат и прекњижавање ЈП 10.90 7.60 

5 555-007-07215707-44 Рачун посебних намјена за ЛЕАП 107.00 108.63 

6 555-007-04215707-93 Рачун за средства социјалне заштите 2,621.17 5,729.97 

7 555-007-06215707-28 Рачун за шуме 32,563.14 55,810.81 

8 555-110-10002437-87 Девизни рачун 58.72 28.37 

УКУПНО: 1,469,250.92 1,068,411.73 
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ИНФОРМАЦИЈА О ФИНАНСИЈСКОМ СТАЊУ СРЕДСТАВА, 

ОБАВЕЗА И ИЗВОРА СРЕДСТАВА 

 
 Општина Прњавор од 1. јанара 2007. године послује у систему трезорског пословања, 

у којем се поред финансирања Општинске управе општине Прњавор врши и финансирање 

екстерних буџетских корисника, односно пословање у име и за рачун екстерних буџетских 

корисника, тако да је Биланс стања састављен као консолидовани извјештај. Биланс стања 

представља преглед стања средстава, обавеза и извора средстава, који је презентован на 

обрасцу прописаном од Министарства финансија Републике Српске.   

 
КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС СТАЊА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

на дан 31.12.2016. године 

Економ. 
П О З И Ц И Ј А 

Ознака 

за АОП 

Текућа година Претходна 

код Бруто Исправка Нето (4-5) година 

1 2 3 4 5 6 7 

  

АКТИВА 
001 7,146,958 5,169,472 1,977,486 2,722,184 

А.   Т Е К У Ћ А   И М О В И Н А (002 + 032) 

12 
I КРАТКОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 

(003+008+014+023+027+029) 
002 7,104,208 5,128,194 1,976,014 2,720,167 

121 
1. Готовина и готовински еквиваленти (004 до 

007) 
003 1,071,514 0 1,071,514 1,473,102 

1211 а) Благајна 004 3,102 0 3,102 3,851 

1212 б) Банковни рачуни 005 1,068,412 0 1,068,412 1,469,251 

1213 в) Издвојена новчана средства и акредитиви 006 0 0 0 0 

1219 г) Остала готовина и готовински еквиваленти 007 0 0 0 0 

122 2. Краткорочни пласмани (009 до 013) 008 0 0 0 0 

1221 а) Орочена новчана средства до годину дана 009 0 0 0 0 

1222 
б) Хартије од вриједности које доспијевају до 

годину дана 
010 0 0 0 0 

1223 
в) Финансијски деривати који доспијевају до 

годину дана 
011 0 0 0 0 

1224 г) Краткорочни зајмови 012 0 0 0 0 

1225 
д) Дугорочни зајмови који доспијевају на 

наплату до годину дана 
013 0 0 0 0 

123 3. Краткорочна потраживања (015 до 022) 014 5,861,991 5,128,194 733,797 830,154 

1231 
а) Потраживања по основу продаје и 

извршених услуга 
015 10,877 2,526 8,351 4,868 

1232 
б) Потраживања за камате, дивиденде и друге 

финансијске приходе 
016 0 0 0 0 

1233 в) Потраживања од запослених 017 413 0 413 672 

1234 
г) Потраживања за ненаплаћене порезе, 

доприносе и непореске приходе 
018 5,717,469 5,105,716 611,753 741,569 

1235 

д) Потраживања за порезе, доприносе и 

непореске приходе за које је продужен рок 

плаћања, а доспијевају на наплату у року до 

годину дана 

019 0 0 0 0 

1236 
ђ) Потраживања за више плаћене порезе, 

доприносе и непореске приходе 
020 0 0 0 0 
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Економ. 
П О З И Ц И Ј А 

Ознака 

за АОП 

Текућа година Претходна 

код Бруто Исправка Нето (4-5) година 

1 2 3 4 5 6 7 

1237 
е) Потраживања по основу пореза на додату 

вриједност 
021 0 0 0 0 

1239 ж) Остала краткорочна потраживања 022 133,233 19,952 113,281 83,046 

127 4. Краткорочна разграничења (024 до 026) 023 0 0 0 324,209 

1271 а) Краткорочно разграничени расходи 024 0 0 0 324,209 

1272 б) Краткорочно разграничени приходи 025 0 0 0 0 

1279 в) Остала краткорочна разграничења 026 0 0 0 0 

128 
5. Остала краткорочна финансијска имовина 

(028) 
027 0 0 0 0 

1281 а) Остала краткорочна финансијска имовина 028 0 0 0 0 

129 
6. Финансијски и обрачунски односи између 

буџетских јединица (030+031) 
029 170,703 0 170,703 92,702 

1291 
а) Финансијски и обрачунски односи између 

буџетских јединица различитих нивоа власти 
030 170,703 0 170,703 92,702 

1292 
б) Финансијски и обрачунски односи између 

буџетских јединица истог нивоа власти 
031 0 0 0 0 

02 
II НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ТЕКУЋИМ 

СРЕДСТВИМА (033+035+037+042+044) 
032 42,751 41,278 1,472 2,017 

021 
1. Стална имовина намијењена продаји и 

обустављена пословања (034) 
033 40,446 40,446 0 0 

0211 
а) Стална имовина намијењена продаји и 

обустављена пословања 
034 40,446 40,446 0 0 

022 2. Стратешке залихе (036) 035 0 0 0 0 

0221 а) Стратешке залихе 036 0 0 0 0 

023 
3. Залихе материјала, учинака и роба (038 до 

041) 
037 2,305 832 1,472 2,017 

0231 а) Залихе материјала 038 657 0 657 657 

0232 б) Залихе недовршених учинака 039 0 0 0 0 

0233 в) Залихе довршених учинака 040 0 0 0 0 

0234 г) Залихе робе 041 1,648 832 816 1,360 

024 
4. Ситан инвентар, ауто-гуме, одјећа, обућа и 

сл. (043) 
042 0 0 0 0 

0241 
а) Ситан инвентар, ауто-гуме, одјећа, обућа и 

сл. 
043 0 0 0 0 

025 
5. Аванси за нефинансијску имовину у 

текућим средствима (045) 
044 0 0 0 0 

0251 
а) Аванси за нефинансијску имовину у текућим 

средствима 
045 0 0 0 0 

  Б.   С Т А Л Н А   И М О В И Н А   (047 + 061)   046 122,909,363 26,215,603 96,693,760 96,686,536 

11 
I ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 

(048+054+057+059) 
047 2,633,056 0 2,633,056 2,497,593 

111 1. Дугорочни пласмани (049 до 053) 048 1,872,334 0 1,872,334 1,745,377 

1111 
а) Орочена новчана средства преко годину 

дана 
049 0 0 0 0 

1112 
б) Дугорочне хартије од вриједности (осим 

акција) 
050 1,273 0 1,273 1,455 

1113 в) Акције и учешћа у капиталу 051 1,871,061 0 1,871,061 1,743,922 
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Економ. 
П О З И Ц И Ј А 

Ознака 

за АОП 

Текућа година Претходна 

код Бруто Исправка Нето (4-5) година 

1 2 3 4 5 6 7 

1114 г) Дугорочни финансијски деривати 052 0 0 0 0 

1115 д) Дугорочни зајмови 053 0 0 0 0 

112 2. Дугорочна потраживања (055+056) 054 760,722 0 760,722 752,215 

1121 

а) Потраживања за порезе, доприносе и 

непореске приходе за које је продужен рок 

плаћања 

055 760,722 0 760,722 752,215 

1129 б) Остала дугорочна потраживања 056 0 0 0 0 

117 3. Дугорочна разграничења (058) 057 0 0 0 0 

1171 а) Дугорочна разграничења 058 0 0 0 0 

118 
4. Остала дугорочна финансијска имовина 

(060) 
059 0 0 0 0 

1181 а) Остала дугорочна финансијска имовина 060 0 0 0 0 

01 
II НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ 

СРЕДСТВИМА (062+068+070+075) 
061 120,276,307 26,215,603 94,060,704 94,188,943 

011 1. Произведена стална имовина (063 до 067) 062 80,382,538 26,215,603 54,166,935 54,966,649 

0111 а) Зграде и објекти 063 77,023,390 23,857,669 53,165,721 54,146,471 

0112 б) Постројења и опрема 064 2,906,073 1,930,631 975,442 741,772 

0113 в) Биолошка имовина 065 0 0 0 0 

0114 г) Инвестициона имовина 066 0 0 0 0 

0115 д) Нематеријална произведена имовина 067 453,075 427,302 25,772 78,406 

012 2. Драгоцјености (069) 068 0 0 0 0 

0121 а) Драгоцјености 069     0 0 

013 
3. Непроизведена стална имовина (071 до 

074) 
070 28,343,898 0 28,343,898 28,435,951 

0131 а) Земљиште 071 28,343,898 0 28,343,898 28,435,951 

0132 б) Подземна и површинска налазишта 072 0 0 0 0 

0133 в) Остала природна добра 073 0 0 0 0 

0134 г) Нематеријална непроизведена имовина 074 0 0 0 0 

014 
4. Нефинансијска имовина у сталним 

средствима у припреми и аванси (076+077) 
075 11,549,871 0 11,549,871 10,786,342 

0141 
а) Нефинансијска имовина у сталним 

средствима у припреми 
076 11,549,871 0 11,549,871 10,786,342 

0142 
б) Аванси за нефинансијску имовину у сталним 

средствима 
077 0 0 0 0 

  В.   П О С Л О В Н А   А К Т И В А   (А + Б) 078 130,056,321 31,385,075 98,671,247 99,408,720 

391 Г.   В А Н Б И Л А Н С Н А   А К Т И В А 079 1,137,769 0 1,137,769 373,617 

  Д.   У К У П Н А   А К Т И В А   (В + Г) 080 131,194,091 31,385,075 99,809,016 99,782,337 

 

 
Економ. 

П О З И Ц И Ј А 
Ознака 

за АОП 
Текућа година Претходна година 

код 

1 2 3 4 5 

  
ПАСИВА 

101 18,053,966 18,400,750 
А.   О Б А В Е З Е   (102 + 136) 
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Економ. 
П О З И Ц И Ј А 

Ознака 

за АОП 
Текућа година Претходна година 

код 

1 2 3 4 5 

22 
I КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

(103+109+112+115+120+126+131+133) 
102 2,376,668 2,638,712 

221 1. Краткорочне финансијске обавезе (104 до 108) 103 626,761 566,176 

2211 
а) Краткорочне обавезе по основу готовинских 

еквивалената 
104 0 0 

2212 
б) Краткорочне обавезе по основу хартија од 

вриједности 
105 0 0 

2213 в) Краткорочне обавезе за финансијске деривате 106 0 0 

2214 г) Обавезе по краткорочним зајмовима 107 0 0 

2215 
д) Обавезе по дугорочним зајмовима који доспијевају на 

наплату до годину дана 
108 626,761 566,176 

222 2. Обавезе за лична примања (110+111) 109 340,936 279,821 

2221 а) Обавезе за бруто плате запослених 110 270,076 200,076 

2222 
б) Обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених 
111 70,859 79,745 

223 3. Обавезе из пословања (113+114) 112 1,066,373 1,191,941 

2231 а) Обавезе из пословања у земљи 113 1,058,589 1,191,941 

2232 б) Обавезе из пословања у иностранству 114 7,784 0 

224 
4. Обавезе за расходе финансирања и друге 

финансијске трошкове (116 до 119) 
115 1,075 1,000 

2241 а) Обавезе за камате на хартије од вриједности 116 0 0 

2242 
б) Обавезе за расходе финансирања по основу 

финансијских деривата 
117 0 0 

2243 в) Обавезе за камате по зајмовима 118 0 0 

2249 г) Обавезе по основу осталих трошкова финансирања 119 1,075 1,000 

225 
5. Обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име 

социјалне заштите (121 до 125) 
120 300,829 404,591 

2251 а) Обавезе за субвенције 121 1,950 260,381 

2252 б) Обавезе за грантове 122 7,433 4,550 

2253 
в) Обавезе за дознаке на име социјалне заштите које се 

исплаћују из буџета Републике, општина и градова 
123 291,446 139,660 

2254 
г) Обавезе за дознаке на име социјалне заштите које 

исплаћују институције обавезног социјалног осигурања 
124 0 0 

2259 
д) Остале обавезе за субвенције, грантове и дознаке на 

име социјалне заштите 
125 0 0 

227 
6. Краткорочна резервисања и разграничења (127 до 

130) 
126 2,922 112,267 

2271 а) Краткорочно разграничени расходи 127 0 27,700 

2272 б) Краткорочно разграничени приходи 128 2,922 84,567 

2273 в) Краткорочна резервисања 129 0 0 

2279 г) Остала краткорочна разграничења 130 0 0 

228 7. Остале краткорочне обавезе (132) 131 37,773 82,917 

2281 а) Остале краткорочне обавезе 132 37,773 82,917 

229 
8. Финансијски и обрачунски односи између буџетских 

јединица (134+135) 
133 0 0 
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Економ. 
П О З И Ц И Ј А 

Ознака 

за АОП 
Текућа година Претходна година 

код 

1 2 3 4 5 

2291 
а) Финансијски и обрачунски односи између буџетских 

јединица различитих нивоа власти 
134 0 0 

2292 
б) Финансијски и обрачунски односи између буџетских 

јединица истог нивоа власти 
135 0 0 

21 II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (137+141+143) 136 15,677,298 15,762,037 

211 1. Дугорочне финансијске обавезе (138 до 140) 137 10,470,472 10,798,551 

2111 а) Дугорочне обавезе по основу хартија од вриједности 138 0 0 

2112 б) Дугорочне обавезе за финансијске деривате 139 0 0 

2113 в) Дугорочне обавезе по зајмовима 140 10,470,472 10,798,551 

217 2. Дугорочна резервисања и разграничења (142) 141 5,206,827 4,963,486 

2171 а) Дугорочна резервисања и разграничења 142 5,206,827 4,963,486 

218 3. Остале дугорочне обавезе (144) 143 0 0 

2181 а) Остале дугорочне обавезе 144 0 0 

  Б.   В Л А С Т И Т И   И З В О Р И   (146 + 149 + 152) 145 80,617,280 81,007,970 

31 I ТРАЈНИ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА (147)  146 15,467,511 15,335,909 

311 1. Трајни извори средстава (148) 147 15,467,511 15,335,909 

3111 a) Трајни извори средстава 148 15,467,511 15,335,909 

32 II РЕЗЕРВЕ (150) 149 0 0 

321 1. Резерве (151)  150 0 0 

3211 a) Резерве 151 0 0 

33 III ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (153) 152 65,149,770 65,672,061 

331 1. Финансијски резултат (154+155) 153 65,149,770 65,672,061 

3311 a) Финансијски резултат ранијих година 154 65,740,686 65,391,329 

3312 б) Финансијски резултат текуће године 155 -590,916 280,732 

  В.   П О С Л О В Н А   П А С И В А   (А + Б) 156 98,671,247 99,408,720 

392 Г.   В А Н Б И Л А Н С Н А   П А С И В А 157 1,137,769 373,617 

  Д.   У К У П Н А   П А С И В А   (В + Г) 158 99,809,016 99,782,337 

У наставку извјештаја је наведена структура одређених билансних позиција.  
 

А К Т И В А 

 

АОП003, колона 4  К-БС 

���� Готовина и готовински еквиваленти износе 1.071.513,83 КМ и односе се на: 

- Стање новчаних средстава на редовним и намјенским рачунима  ..... 1.068.383,36 КМ 

- Стање новчаних средстава у главној благајни  ............................................... 702,10 КМ 

- Стање благајне поштанских маркица-административне таксе .................. 2.400,00 КМ 

- Стање новчаних средстава на девизном рачуну општине ............................... 28,37 КМ 

  У к у п н о: ................................................................................................ 1.071.513,83 КМ 
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АОП014, колона 4  и 5 К-БС 

���� Краткорочна потраживања износе 5.861.991,04 КМ, и односе се на 735.452,74 КМ 

редовних потраживања и 5.126.538,30 КМ спорних потраживања, по којима је прошло више 

од дванаест мјесеци, а која нису наплаћена. То су сљедеће позиције:        

- Потраживања за испоручену робу и услуге – Дјечији вртић ..................... 8.351,00 КМ 

- Спорна потраживања по основу продаје – Дјечији вртић ............................. 870,00 КМ 

- Потраживања за испоручену робу и услуге – Центар средњих школа 

  „Иво Андрић“ .................................................................................................. 1.655,50 КМ 

- Потраживања од радника за прекорачење потрошње мобилних  

  телефона за 12/2016 ............................................................................................ 412,68 КМ 

- Потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе  

 (евиденција у пореском књиговодству) .................................................. 5.717.468,69 КМ 

- Потраживања од Фонда здравственог осигурања за боловања  ................. 5.800,59 КМ 

- Потраживања од Фонда дјечије заштите за породиљско одсуство ........... 3.366,45 КМ 

- Потраживања од Фонда дјечије заштите за породиљско одсуство –  

  Дјечији вртић „Наша радост“ ......................................................................... 1.827,50 КМ 

- Потраживања од Фонда дјечије заштите за породиљско одсуство – 

  ЈУ Центар за културу ......................................................................................... 821,33 КМ 

- Потраживања по основу прихода 31.12.2016., а остварени у 2017. г.  .... 46.249,36 КМ 

- Остала потраживања Центра за социјални рад ............................................ 3.236,95 КМ 

- Потраживања за јавне приходе измирене обвезницама РС ...................... 45.642,98 КМ 

- Потраж. од буџета РС по основу проведене мултилат. компензације....... 2.871,01 КМ 

- Потраживања по записницима ( Пореска управа РС) о поравнању ЈП ..... 3.464,77 КМ 

- Спорна остала краткорочна потраживања у земљи - потраживања  

  од физичких лица за доградњу станова по уговорима .............................. 15.355,20 КМ 

- Спорна потраживања по записницима Пореске управе РС  

  о поравнању јавних прихода .......................................................................... 1.389,20 КМ 

- Спорна потраживања за неуплаћена средства од Банке Српске а.д.  

  Бањалука по основу расподјеле јавних прихода ............................................... 81,69 КМ 

- Спорна потраживања по судском поравнању – Винчић Радислав  ........... 2.921,60 КМ 

- Остала спорна потраживања – ЈУ Центар за социјални рад .......................... 204,54 КМ 

         У к у п н о:................................................................................................5.861.991,04 КМ                                          

  

 Извршена је исправка (корекција вриједности) краткорочних потраживања за износ од 

5.126.538,30 КМ, колико износе спорна потраживања. Корекција је извршена у складу са чл. 

64. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим  политикама и рачуноводственим 

процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској  („Сл. гласник РС“, број 127/11). 

 Усаглашавање свих потраживања врши се редовно сваке године, а извршено је 

усаглашавање и за 2016. годину. Најтеже је усагласити властите непореске приходе општине 

(комуналну накнаду, земљишну ренту, накнаду за уређење градског грађевинског земљишта, 

закупе јавних површина за киоске, баште и друго). Ово из разлога што је ријеч о великом 

броју правних лица и предузетника што захтијева слање великог броја ИОС-а. За 2016. 

годину послано је 683 ИОС-а за комуналну накнаду и 70 ИОС-а за остале приходе.  
 

АОП018, колона 4 и 5 К-БС 

���� Потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе износе 

5.717.468,69 КМ, корекција вриједности истих је 5.105.716,07 КМ, а обухваћени су у горњем 

прегледу потраживања уз позицију АОП014. Корекција вриједности ових потраживања 
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извршена је у висини спорних потраживања, одн. потраживања из ранијих година која су 

остала ненаплаћена са 31.12.2016. године, што значи да потраживања по основу задужења из 

2016. године износе 611.752,62 КМ. Ријеч је о потраживањима за пореске приходе која су 

формирана на основу Извјештаја из евиденције Пореске управе РС. Суштина је у МРС-ЈС-23 

– Приходи од трансакција које нису трансакције размјене (порези и преноси), који се 

примјењује од 01.01.2013. године, а што је довело до промјене начина књижења обрачунатих 

пореских прихода. Обрачунати порески приходи се сада књиже као приходи обрачунског 

карактера и исказују у билансу успјеха али и у билансима стања локалних заједница, 

Републике и фондова. Најзначајнија потраживања која се односе на потраживања из 2016. 

године су потраживања по основу пореза на непокретности која износе 265.388,52 КМ и 

потраживања по основу комуналне накнаде која износе 129.963,85 КМ, док се најзначајнија 

спорна потраживања односе на потраживања по основу комуналне накнаде која су исказана у 

износу од 1.406.342,98 КМ, потраживања по основу пореза на промет производа и услуга од 

1.212.324,41 КМ, потраживања по основу пореза на имовину – пореза на непокретности од 

871.815,55 КМ и потраживања по основу комуналне таксе на фирму у износу од 546.796,44 

КМ. 
 

АОП029, колона 4  К-БС 

���� Финансијски и обрачунски односи између буџетских јединица износе 170.702,85 КМ и 

односе се на: 

- Потраживања од Министарства здравља и социјалне заштите по основу  

  средстава за дјецу и омладину са сметњама у развоју из 2016. године ... 33.556,65 КМ 

- Потраживања од Министарства здравља и социјалне заштите  

  по основу средстава социјалне заштите за 11 и 12/2016 ......................... 137.146,20 КМ 

        У к у п н о: ................................................................................................... 170.702,85 КМ 

 

АОП033, колона 4  К-БС 

���� Стална имовина која се не користи износи 40.446,00 КМ, а односи се на: 

- Остала имовина (машине за текстилну радионицу у Гимназији) ............ 40.446,00 КМ 

  У к у п н о: ..................................................................................................... 40.446,00 КМ 

 Извршена је исправка цјелокупног износа ове имовине.  

 

АОП037, колона 4  К-БС 

����  Залихе материјала, учинака и роба износе 2.304,51 КМ, а односе се на: 

- Залихе материјала за образовање – ЈУ Центар средњих школа  

 „Иво Андрић“ ...................................................................................................... 656,76 КМ 

- Залихе робе у малопродаји – ЈУ Центар за културу .................................... 1.647,75 КМ 

  У к у п н о: ....................................................................................................... 2.304,51 КМ 

 

АОП048, колона 4  К-БС 

�  Дугорочни пласмани износе 1.872.333,96 КМ, а односе се на:  

- Обвезнице Република Српска – обав. према добављачима 2 (АОП050) ... 1.273,30 КМ 

- Вриједност капитала/нето имовине осталих контролисаних ентитета  

  јавног сектора која је обухваћена Консолидованим билансом стања . 1.871.060,66 КМ 

 

Консолидацијом су обухваћени КП „Парк“ а.д. Прњавор, КП „Водовод“ а.д. Прњавор 

и ЈП „Деп-от“ а.д. Бањалука, чија укупна вриједност капитала/нето имовине исказана у 
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билансима стања износи 6.965.699,00 КМ, од чега општини Прњавор припада 1.871.060,66 

КМ, и то: 

- Учешће у капиталу ЈП ДЕП-ОТ (10%) ...................................................... 450.062,20 КМ 

- Учешће у капиталу КП “Парк“ АД (57,6445%) ....................................... 522.567,57 КМ 

- Учешће у капиталу КП “Водовод“ АД (57,6456%) ................................. 898.430,89 КМ 

   У к у п н о: ............................................................................................... 1.871.060,66 КМ 

Номинална вриједност позиције 1113 - Акције и учешћа у капиталу, која је исказана у 

књиговодству износи 2.424.476,90 КМ, а консолидовани дио је 1.871.060,66 КМ, што значи 

да је капитал реално мањи у односу на књиговодствено стање за 553.416,24 КМ. У односу на 

2015. годину капитал је реално увећан за 127.138,66 КМ. Консолидација је извршена на 

основу података о капиталу који су преузети из Биланса стања јавних предузећа, који су 

достављени Општини. 

 

АОП054, колона 4  К-БС 

����  Дугорочна потраживања износе 760.721,75 КМ, а односе се на потраживања формирана 

такође на основу Извјештаја из евиденције Пореске управе РС и примјене МРС-ЈС 23, а ријеч 

је о потраживањима за пореске и непореске приходе којим је продужен рок наплате преко 

једне године по рјешењима Министарства финансија. Најзначајнија потраживања се односе 

на потраживања по основу пореза на промет производа и услуга 480.711,99 КМ, потраживања 

по основу пореза на лична примања 140.695,27 КМ и потраживања по основу пореза на 

имовину – пореза на непокретности 57.605,90 КМ. 

                      

АОП061, колона 4  К-БС 

♦ Нефинансијска имовина у сталним средствима износи 120.276.307,15 КМ и садржи 

позиције: 
 

а) произведене сталне имовине (АОП062), чија набавна вриједност износи 80.382.538,16 

КМ, а исправка вриједности  26.215.602,72 КМ. Неотписана вриједност произведене сталне 

имовине износи 54.166.935,44 КМ. 

 

Стање произведене сталне имовине Општине и екстерних буџетских корисника на дан 

31.12.2016. године по групама средстава: 

- Зграде и објекти ......................................................................................... 77.023.390,34 КМ 

- Постројења и опрема ................................................................................... 2.906.073,32 КМ 

- Нематеријална произведена имовина ........................................................... 453.074,50 КМ 

- Исправка вриједности - укупна ............................................................... -26.215.602,72 КМ 

- Садашња вриједност произведене сталне имовине .......................... 54.166.935,44 КМ 

 

б) непроизведене сталне имовине (АОП070), коју чини земљиште које не подлијеже 

амортизацији, и нема исправке вриједности, а чија вриједност износи 28.343.897,60 КМ. 

 

в) нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми (АОП075) износи     

11.549.871,39 КМ.  

Средства у припреми се не амортизују и немају исправке вриједности. Инвестиције у 

току се односе на улагања у водоводну мрежу, локалне путеве, Дјечији вртић „Наша радост“, 

Музичку школу, градско гробље, нову борачку зграду  и друге инвестиције које су започете а 

нису окончане. Највеће недовршене инвестиције су: водоснабдијевање „Повелич“ чија је 



72 

 

вриједност 10.476.819,44 КМ и чини 90,7% од инвестиција у току, Музичка школа са 

368.997,36 КМ чини 3,2% инвестиција,  а доградња Дјечијег вртића „Наша радост“ са 

321.666,73 КМ чини 2,8% од инвестиција у току. 
 

АОП079, колона 4  К-БС 

���� Ванбилансна актива износи 1.139.769,40 КМ, а односи се на сљедеће: 

- Гаранције дате за ЈП “Деп-от“ Бања Лука (150.000 €) ............................ 293.374,50 КМ 

- Примљене гаранције од добављача за добро извршење посла .............. 844.394,90 КМ 

  У к у п н о: ...............................................................................................  1.137.769,40 КМ 

 

АОП080 исказује вриједност укупне бруто активе у износу од 131.194.090,83 КМ, 

исправке вриједности активе у износу 31.385.074,70 КМ, и вриједност нето активе у 

износу од 99.809.016,13 КМ.  

 

 
П А С И В А  

 

АОП103, колона 4  К-БС 

���� Краткорочне финансијске обавезе износе 626.761,05 КМ, а односе се на отплату главнице 

по дугорочним кредитима (дио који доспјева на исплату у 2017. години): 

- Обавеза за главницу по дугорочном кредиту од 3.000.000,00 КМ ........ 334.199,28 КМ 

- Обавеза за главницу по дугорочном кредиту од 500.000,00 КМ ............. 56.796,61 КМ 

- Обавеза за главницу по дугорочном кредиту од 2.500.000,00 КМ ........ 211.286,86 КМ 

- Обавеза за главницу по дугорочном кредиту од 300.000,00 КМ ............. 24.478,30 КМ 

  У к у п н о: ..................................................................................................  626.761,05 КМ 
 

АОП109, колона 4  К-БС 

���� Обавезе за лична примања износе 340.935,50 КМ, а састоје се од обавеза за мјесец 

децембар 2016. године за бруто плате и накнаде запослених и за накнаде одборника и 

чланова општинске изборне комисије: 

- Обавезе за бруто плате запослених у Општинској управи ..................... 218.237,36 КМ 

- Обавезе за бруто накнаде одборницима ..................................................... 20.572,38 КМ 

- Обавезе за накнаде члановима скупштинских комисија ............................... 260,00 КМ 

- Обавезе за бруто плате запослених у ЈУ Центар за социјални рад .......... 18.131,35 КМ 

- Обавезе за бруто плате запослених у ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“  23.246,65 КМ 

- Обавезе за бруто плате запослених у ЈУ Центар за културу .................... 10.460,98 КМ 

- Обавезе за бруто накнаде запослених у Општинској управи ................... 33.216,64 КМ 

- Обавезе за бруто накнаде запослених у ЈУ Центар за социјални рад .......  3.467,24 КМ 

- Обавезе за бруто накнаде запослених у ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ 7.415,97 КМ 

- Обавезе за бруто накнаде запослених у ЈУ Центар за културу .................. 1.715,42 КМ 

- Обавезе за нето накнаде запослених у ЈУ Центар средњих школа 

  „Иво Андрић“ Прњавор .................................................................................. 3.196,00 КМ 

- Обавезе за нето накнаде запослених у ЈУ Гимназија Прњавор .................. 1.015,51 КМ 

   У к у п н о: .................................................................................................  340.935,50 КМ 
 

АОП112, колона 4  К-БС 

���� Обавезе из пословања (краткорочне обавезе) износе 1.066.373,08 КМ, а односе се на: 

- Обавезе за набавку роба и услуга у земљи ............................................... 305.270,21 КМ 
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- Обавезе за набавку сталне имовине у земљи ........................................... 704.119,09 КМ 

- Обавезе према физичким лицима ................................................................ 11.615,06 КМ 

- Обавезе за поврат и прекњижавање пореза и доприноса ............................ 9.223,81 КМ 

- Обавезе за порезе и доприносе на терет послодавца ................................. 28.195,90 КМ 

- Остале обавезе у земљи ..................................................................................... 164,80 КМ 

- Обавезе за набавку роба и услуга у иностранству ....................................... 7.784,21 КМ 

  У к у п н о: ...............................................................................................  1.066.373,08 КМ   

               

Од укупно исказаних обавеза из пословања на обавезе екстерних буџетских корисника 

односи се 92.146,51 КМ, од чега се на обавезе према добављачима за набавку роба и услуга у 

земљи односи 62.762,57 КМ, обавезе према добављачима за набавку сталне имовине у земљи 

2.425,69 КМ, обавезе према физичким лицима 1.288,00 КМ, обавезе за порезе и доприносе на 

терет послодавца 23.812,21 КМ и обавезе за набавку роба и услуга у иностранству       

1.858,04 КМ. 
 

 АОП115, колона 4  К-БС 

���� Обавезе за расходе финансирања и друге финансијске трошкове износе 1.074,75 КМ, а 

односе се на трошкове интеркаларне камате на кредит од 300.000,00 КМ за мјесец децембар 

2016. године. 
               

АОП121, колона 4  К-БС 

���� Обавезе за субвенције износе 1.950,00 КМ, а односе се на подстицаје пољопривредним 

произвођачима. 

 

АОП122, колона 4  К-БС 

���� Обавезе за грантове износе 7.432,77 КМ, а односе се на обавезе према политичким 

партијама по основу финансирања дијела трошкова изборне кампање 3.333,32 КМ, обавезе 

према дневном центру „Невен“ 3.150,00 КМ, обавезе по основу покровитељства општине за 

реализацију манифестација 200,00 КМ, обавезе за једнократне помоћи појединцима из 

борачке популације 100,00 КМ и обавезе за одржавање парастоса у мјесним заједницама 

649,45 КМ.  

 

АОП123, колона 4  К-БС 

���� Обавезе за дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова износе 291.445,80 КМ, и односе се дознаке на име социјалне заштите за 

мјесец новембар и децембар 2016. године које се исплаћују преко Центра за социјални рад 

Прњавор у складу са Законом о социјалној заштити. 

 

АОП126, колона 4  К-БС 

���� Краткорочна резервисања и разграничења износе 2.921,60 КМ, и односе се на средства 

која се потражују по судском поравнању  (Винчић Радислав). 
 

АОП131, колона 4  К-БС 

���� Остале краткорочне обавезе износе 37.773,34 КМ, и односе се на: 

- Обавезе по основу средстава мјесних заједница пренесених на ЈРТ општине .. 25.297,32 КМ 

- Обавезе према буџету РС на основу више одобрених средстава 

  која се односе на РАС приходе по спроведеној МЛК ................................. 2.980,02 КМ 

- Обавезе по основу записника Пореске управе о обрачуну и  
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  поравнању више или погрешно уплаћених јавних прихода ....................... 9.496,00 КМ 

- У к у п н о: .................................................................................................... 37.773,34 КМ 

 

АОП137, колона 4  К-БС 

���� Дугорочне финансијске обавезе износе 10.470.471,72 КМ и односе се на сљедеће кредите: 

  - Дугорочни кредит - кредит Шпанске Владе ........................................ 3.799.583,92 КМ 

  - Дугорочни кредит од 5.000.000,00 КМ код НЛБ Развојне банке ...... 1.137.268,12 КМ 

  - Дугорочни кредит од 4.000.000,00 КМ код НЛБ Развојне банке ...... 2.041.235,09 КМ 

  - Дугорочни кредит од 3.000.000,00 КМ код НЛБ Развојне банке ...... 1.117.978,76 КМ 

  - Дугорочни кредит од 500.000,00 КМ код НЛБ Развојне банке ............ 191.231,41 КМ 

  - Дугорочни кредит од 2.500.000,00 КМ код Уникредит банке ........... 1.907.652,72 КМ 

- Дугорочни кредит од 300.000,00 КМ код Уникредит банке ................... 275.521,70 КМ 

    У к у п н о: ...........................................................................................  10.470.471,72 КМ 
 

АОП141, колона 4  К-БС 

���� Дугорочна резервисања и разграничења износе 5.206.826,63 КМ, и односе се на сљедеће: 

   - Изградња система водоснабдијевања (помоћ Владе РС у току 2011. 

     и 2012. године) ....................................................................................... 3.553.306,47 КМ 

   - Донације инфраструктурних и других објеката ................................. 1.277.374,27 КМ 

   - Помоћ у опреми Гимназији Прњавор ........................................................ 4.830,48 КМ 

   - Помоћ у опреми Центру са социјални рад ................................................ 7.111,32 КМ 

   - Помоћ у опреми Дјечијем вртићу ............................................................... 2.562,74 КМ 

   - Помоћ у опреми Ватрогасном друштву (Ватрогасни савез РС) .......... 361.641,35 КМ 

     У к у п н о:  ............................................................................................ 5.206.826,63 КМ 

 

 Дугорочна резервисања и разграничења се односе на примљене помоћи у натури 

(грађевински објекти и опрема) чија се вриједност кроз амортизацију надокнађује у више 

година. По садашњој рачуноводственој регулативи у сљедећем периоду врши се 

амортизација ових донираних средстава, и у износу извршене исправке вриједности признају 

се приходи у корист синтетичких конта 7717 – Помоћи у натури, уз истовремено укидање 

ових разграничења. 

 Вриједност примљених донација у 2016. години износи 316.675,60 КМ, од чега се 

304.990,00 КМ односи на донацију ватрогасног комби возила и ватрогасног теретног возила 

Територијалној ватрогасној јединици од стране Ватрогасног савеза РС, а износ од      

11.685,60 КМ на донације књига и опреме Општинској управи и другим корисницима. 

 

АОП147, колона 4  К-БС 

����  Трајни извори средстава износе 15.467.510,99 КМ, од чега се на изворе екстерних 

корисника односи 122.601,78 КМ. Трајни извори су (у односу на 2015. годину) увећани за 

131.601,90 КМ, од чега се 127.138,66 КМ односи на увећање капитала јавних предузећа (са 

АОП048 КБС), а 4.463.24 КМ су промјене код екстерних корисника. 

 

АОП154, колона 4  К-БС 

���� Финансијски резултат ранијих година износи 65.740.685,73 КМ (АОП154, колона 4), и у 

односу на финансијски резултат на дан 31.12.2015. године, који је износио 65.391.328,67 КМ 

(АОП154 кол. 5), увећан је за 349.357,06 КМ, од чега се: 



75 

 

- износ од 280.732,36 КМ односи на позитиван резултат 2015. године (АОП 155, кол. 5    

К-БС) који је у 2016. години увећао резултат претходних година, и  

- износ од 68.624,70 КМ односи на укидање краткорочно разграничених прихода (конто 

227211) у корист финансијског резултата претходних година, а што је посљедица измјена 

у рачуноводственим политикама. Ријеч је о 59.381,85 КМ помоћи Ватрогасном друштву 

од стране Ватрогасног савеза РС и 9.242,85 КМ помоћи које је добила Општинска управа.  

Наведене помоћи су остале неискориштене у годинама када су примљене али се могу (кад 

се планирају) користити у наредним годинама, јер средства нису утрошена и налазе се на 

рачуну посебних намјена. 

 

АОП155, колона 4  К-БС 

���� Финансијски резултат текуће године износи -590.916,23 КМ, и представља разлику 

између укупних прихода (класа 7) у износу од 14.079.724,86 КМ, и укупних расхода (класа 4) 

у износу од 14.670.641,09 КМ (што чини финансијски резултат исказан у БУ текуће године). 
 

АОП157, колона 4  К-БС 

���� Ванбилансна пасива износи 1.137.769,40 КМ, и представља извор средстава за исте 

позиције наведене у ванбилансној активи. 

 

АОП080 исказује вриједност укупне пасиве за 2016. годину у износу од 99.809.016,13 КМ. 

                             

 


