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1. 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. У складу са Законом, извјештаје о 

извршењу буџета Одјељење за финансије подноси начелнику тромјесечно, док начелник 

општине Скупштини општине подноси полугодишњи и годишњи извјештај о извршењу 

буџета. Рок за подношење извјештаја о извршењу буџета за прво полугодиште Скупштини 

општине је 30. септембар текуће фискалне године. Извјештаји о извршењу буџета општина и 

градова за свако тромјесечје текуће фискалне године достављају се Министарству финансија у 

року од 15 дана од дана њиховог доношења. 

 

Законодавно-правни оквир за припрему и доношење буџета, рачуноводствено 

евидентирање и финансијско извјештавање о извршењу буџета општине Прњавор, чине: 

- Закон о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), 

- Одлука о усвајању Буџета oпштине Прњавор за 2018. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 33/17), 

- Одлука о извршењу буџета општине Прњавор за 2018. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 33/17), 

- Закон о трезору („Службени гласник Републике Српске“, број 28/13 и 103/15), 

- Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 94/15), 

- Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 71/12, 52/14 и 114/17), 

- Упутство о прикупљању података и вођењу евиденција о укупном дугу и 

гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 

113/13), 

- Наредба о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и 

градова, буџетских фондова и фондова („Службени гласник Републике Српске“, 

број 59/13, 117/13, 73/14, 33/15, 114/16, 73/17, 4/18 и 43/18), 

- Правилник о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 100/13 и 102/16), 

- Правилник о финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени 

гласник Републике Српске“, број 15/17), 

- Правилник о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног 

плана за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број 98/16 

и 115/17), 

- Правилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 

рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике („Службени гласник 

Републике Српске“, број 115/17), 

- Правилник о примјени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни 

сектор (МРС-ЈС) („Службени гласник Републике Српске“, број 128/11), 

- остали важећи подзаконски акти као и инструкције Министарства финансија 

Републике Српске. 
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Извјештај о извршењу буџета општине Прњавор за период 01.01-30.06.2018. године 

обухвата извршење буџетских средстава и буџетских издатака буџетских корисника који се налазе 

у саставу општинског/локалног трезора општине Прњавор, у складу са Одлуком о начину 

организовања општинског/локалног трезора општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 32/17), а то су: 

 

1. Скупштина општине и стручна служба Скупштине општине, 

2. Кабинет начелника општине, 

3. Одсјек за јавне набавке, правна питања и прописе, 

4. Територијална ватрогасна јединица Прњавор, 

5. Одјељење за општу управу, 

6. Одјељење за финансије, 

7. Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности, 

8. Одјељење за просторно уређење, 

9. Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције, 

10. Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту, 

11. Остала буџетска потрошња, 

12. Одјељење за инспекцијске послове, 

13. Одсјек за заједничке послове, 

14. Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство, 

15. ЈУ Центар за социјални рад Прњавор, 

16. ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, 

17. ЈУ Гимназија Прњавор, 

18. ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор, 

19. ЈУ Центар за културу Прњавор, 

20. ЈУ Народна библиотека Прњавор и 

21. ЈУ Музичка школа „Константин Бабић“ Прњавор. 

 

2. БУЏЕТ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

Скупштина општине Прњавор је на сједници одржаној дана 15.12.2017. године донијела 

Одлуку о усвајању буџета општине Прњавор за 2018. годину (Одлука бр. 01-022-193/17), као и 

Одлуку о извршењу буџета општине Прњавор за 2018. годину (Одлука бр. 01-022-194/17), 

објављене у Службеном гласнику општине Прњавор број 33/17. Усвојеним буџетом утврђен је 

укупан буџетски оквир у износу од 21.234.381,85 КМ, а чине га порески приходи у износу од 

10.030.000,00 КМ, непорески приходи у износу од 2.544.500,00 КМ, трансфери између и унутар 

јединица власти у износу од 977.500,00 КМ, примици за нефинансијску имовину у износу од 

105.000,00 КМ, примици од задуживања у износу од 7.000.000,00 КМ, остали примици у износу 

од 78.000,00 КМ и неутрошена намјенска средства из ранијих година у износу од 499.381,85 

КМ. 

 

3. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2018. ГОДИНЕ 
 

Извјештај о извршењу буџета општине Прњавор за период 01.01-30.06.2018. године 

сачињен је у складу са одредбама члана 47. Закона о буџетском систему Републике Српске и 
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члана 22. Правилника о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени 

гласник Републике Српске“, број 100/13 и 102/16), и садржи: 

- табеларни преглед који приказује буџетска средства и издатке које је Скупштина 

општине Прњавор одобрила за 2018. годину (усвојени буџет), и остварена буџетска 

средства и издатке у периоду 01.01-30.06.2018. године, приказано на начин да се јасно 

може уочити разлика између одобреног и извршеног буџета, 

- објашњење извршења буџета у наративном облику, 

- податке о јавним инвестицијама у складу са Одлуком о одређивању приоритетних 

пројеката из Програма јавних улагања Републике Српске, 

- податке о извршеним реалокацијама, 

- податке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, 

- информацију о стању новчаних средстава на рачунима општине Прњавор и 

- информацију о кредитном задужењу општине. 

 

У складу са Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета 

табеларни дио извјештаја о извршењу буџета 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 

функционалну класификацију расхода и нето издатака за нефинансијску имовину. 

 

3.1. ОПШТИ ДИО ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2018. ГОДИНЕ 

 
 Општи дио буџета представља агрегирани приказ планираних буџетских категорија 

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

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

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

планираномбуџетском резултату (буџетском суфициту или буџетском дефициту) и начину 

његовогфинансирања (тј. расподјеле или покривања), све у складу са прописаном и 

усвојеномметодологијом утврђивања и извјештавања о извршењу буџета. 

 

 Буџет општине Прњавор је у периоду 01.01-30.06.2018. године остварио бруто 

буџетски суфицит у износу од 938.558,71 КМ, који представља разлику између буџетских 

прихода и буџетских расхода општине.  

 

 Остварени буџетски суфициту периоду 01.01-30.06.2018. године износи 438.812,70 КМ 

и представља разлику између збира буџетских прихода и примитака за нефинансијску 

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

 

 Исказани буџетски суфицит умањују остварени негативни ефекти из финансирања у 

износу од -317.001,09 КМ, тако да је на крају извјештајног периода остварен нераспоређени 

суфицит у износу од 121.811,61 КМ. 

 

 Скраћени преглед оствареног буџетског резултата у првом полугодишту 2018. године 

дат је у сљедећој табели: 
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               Табела бр. 1. Остварени буџетски резултат у периоду 01.01-30.06.2018. године 

1 Буџетски приходи 6.517.517,33 

2 Буџетски расходи 5.578.958,62 

I       БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ I-VI 2018.  (1- 2) 938.558,71 

II Нето издаци за нефинансијску имовину (3-4) -499.746,01 

3     Примици за нефинансијску имовину 49.920,68 

4     Издаци за нефинансијску имовину 549.666,69 

III  БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ I-VI 2018.  (I + II) 438.812,70 

IV Нето финансирање (5-6+7-8+9) -317.001,09 

5     Примици од задуживања 5.607.211,16 

6    Издаци за отплату дугова 6.129.363,72 

7 Остали примици 39.967,46 

8 Остали издаци 29.325,83 

9 Расподјела суфицита из ранијих периода 194.509,84 

V 
    НЕРАСПОРЕЂЕНИ СУФИЦИТ I-VI 2018.   

(III + IV) 
121.811,61 

 

Остварени буџетски резултат заправо представља разлику између укупно остварених 

буџетских средстава (12.409.126,47 КМ) и укупних буџетских издатака остварених у периоду 

01.01-30.06.2018. године (12.287.314,86 КМ), како је приказано у сљедећој табели: 

 

Табела бр. 2. Остварени буџетски резултат као разлика између 

укупних буџетских средстава и укупних буџетских издатака 

за период 01.01-30.06.2018. године 

1 Буџетски приходи 6.517.517,33 

2     Примици за нефинансијску имовину 49.920,68 

I 
Укупни буџетски приходи и примици за 

нефинансијску имовину (1+2) 
6.567.438,01 

      

II Финансирање (1+2+3) 5.841.688,46 

1 Примици од задуживања 5.607.211,16 

2 Остали примици 39.967,46 

3 Расподјела суфицита из ранијих периода 194.509,84 

A) УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА (I+II) 12.409.126,47 

      

1 Буџетски расходи 5.578.958,62 

2     Издаци за нефинансијску имовину 549.666,69 

I 
Укупни буџетски расходи и издаци за 

нефинансијску имовину (1+2) 
6.128.625,31 

      

II Финансирање (1+2) 6.158.689,55 

1 Издаци за отплату дугова (1) 6.129.363,72 

2 Остали издаци (2) 29.325,83 

Б) УКУПНИ БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ (I+II) 12.287.314,86 



6 

 

В) 
ОСТВАРЕНИ БУЏЕТСКИ РЕЗУЛТАТ I-VI 2018. 

 (А-Б) 
121.811,61 

3.2.ОСТВАРЕНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУУ ПЕРИОДУ 01.01– 30.06.2018. ГОДИНЕ 

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

30.06.2018. године остварени су у износу од 6.567.438,01 КМ, што је 48,09%од средстава 

планираних буџетом општине Прњавор за 2018. годину. 

 

 Посматрано по групама, остварење буџетских прихода и примитака за нефинансијску 

имовину у извјештајном периоду је сљедеће:  

 

� Порески приходи су остварени у износу од 4.815.563,13КМ, или48,01% у односу на план,  

� Непорески приходи су остварени у износу од 1.228.752,31 КМ, што је48,29% од плана,  

� Трансфери између буџетских јединицаостваренису у износу од 473.201,89 КМ, што је 

48,41% од плана,  

� Примици за нефинансијску имовину су остварени у износу од 49.920,68 КМ, што је  

47,54%од средстава планиранихбуџетом за 2018. годину. 

 

 А. Порески приходи 
 

Највећи приход буџета општине, а тиме и највећи порески приход, је приход од пореза 

на додату вриједност – ПДВ, чије учешће у укупним приходима и примицима оствареним у 

првом полугодишту 2018. године износи 61,53%.Остварење прихода од ПДВ-а у првихшест 

мјесеци 2018. годинеизноси4.040.967,38 КМ, што је47,82% од плана, а у односу на исти период 

претходне годиневише за 275.718,56 КМили за 7,32%. На раст прихода од ПДВ-а за општину 

Прњавор пресудан значај имао је раст прихода од ПДВ-а на нивоу БиХ, који је компензовао 

негативне ефекте које је на расподјелу средстава од ПДВ-а имало повећање средстава за 

отплату спољњег дуга Републике Српске, а која се одбијају од средстава која припадну 

Републици Српској прије расподјеле крајњим корисницима.Према подацима Управе за 

индиректно опорезивање БиХ
1
, у првом полугодишту 2018. године бруто приходи од 

индиректних пореза забиљежили су раст од 11,2%, док су нето приходи забиљежили раст од 

9,4% у односу на исти период претходне године. Највећи раст прихода забиљежен је код ПДВ-

а, чије је нето остварење у односу на првих шест мјесеци претходне године више за 117,50 мил. 

КМ или више за 7,1%. 

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

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

расподјељују на основу коефицијената расподјеле прописаних Одлуком о учешћу општина и 

градова у приходима од индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода („Службени 

гласник Републике Српске“, број 56/14 и 41/15). Коефицијент учешћа општине Прњавор у 

приходима од ПДВ-а у складу са наведеном одлуком износи 0,027849. 

 

Приходи од пореза на лична примања и приходе од самосталне 

дјелатностипредстављају други по значају приход општине. У извјештајном периоду 

                                                 
1
 Билтен бр. 156/157 Одјељења за макроекономску анализу УИНО БиХ 
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остварени су у износу од 600.173,83 КМ, или 51,74% од плана, што значи да се остварују 

планираном динамиком.Ови приходи се дијеле између буџета Републике и буџета 

општине/града у омјеру 75:25 

 

Приходи од пореза на имовину – пореза на непокретности у првом полугодишту 

2018. године остварени су у износу од 173.143,12 КМ, што је 49,47% у односу на план. Од 

укупно оствареног износа који се односи на порезе на имовину – порез на непокретности, на 

приходе од пореза на непокретности односи се 171.872,14 КМ, а на заостале приходе по основу 

ранијег Закона о порезима на имовину 1.270,98 КМ. Остварење прихода од пореза на 

непокретности у извјештајном периоду веће је за 65.865,27 КМ у односу на остварење у првом 

полугодишту 2017. године. Пореска стопа за опорезивање непокретности на подручју општине 

Прњавор за 2018. годину остала је непромијењена у односу на 2017. годину и износи 0,05% за 

све непокретности. Пореску стопу за опорезивање непокретности усваја Скупштина општине за 

сваку годину, а Законом о порезу на непокретности је утврђено да пореска стопа може 

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

дјелатност гдје пореска стопа може износити до 0,10%. Скупштина општине утврђује и почетне 

вриједности непокретности на својој територији, које служе Пореској управи за утврђивање 

коначне, тржишне вриједности непокретности као основице за опорезивање, а које такође нису 

мијењане у односу на претходну годину.  

Према извјештају Пореске управе РС2
 укупан износ пореза на непокретности за 2018. 

годину износи 186.997,13 КМ.Интензивирањем активности на пријављивању непријављених 

непокретности на подручју општине и на наплати дугова из претходног периода остварен је 

значајан ниво наплате пореза на непокретности у првом полугодишту 2018. године, посматрано 

у односу на годишње задужење овог пореза. Наплата пореза на непокретности почела је од 

2012. године, и велики проблем представља наплата дуговања из претходних година. Према 

извјештају Пореске управе РС (Извјештај о пријављеним и уплаћеним порезима за период 

01.01-31.12.2017. године), укупна потраживања по основу пореза на непокретности на дан 

31.12.2017. године износе 738.161,24 КМ, од чега се на потраживања из 2017. године односи 

121.785,58 КМ, а на потраживања из ранијих година 616.375,66 КМ. 

 

Значајно мање остварење у односу на план у првих шест мјесеци 2018. године 

забиљежено је код пореза на приходе од пољопривреде и шумарства (12,15% у односу на 

план), пореза на промет производа и услуга (0,11% у односу на план) и пореза на добитке од 

игара на срећу (7,13% у односу на план). Уплате по основу пореза на приходе од 

пољопривреде и шумарства и пореза на промет производа и услуга се односе на заостале 

пореске обавезе из ранијег периода, те их је тешко реално планирати, док остварење пореза на 

добитке од игара на срећу зависи од висине остварених добитака од игара на срећу, што је 

такође тешко реално процијенити.  

 

 Б. Непорески приходи 
 

 Непорески приходи су у првих шест мјесеци 2018. остварени у износу од 1.228.752,31 

КМ или са 48,29% у односу на годишњи план.Посматрано по групама, остварење непореских 

прихода је сљедеће: 

 
Приходи од закупа и ренте ..................................................................... 118.389,53 КМ 

                                                 
2
Преглед обавеза и уплата пореза на непокретности за град/општину, извјештај на дан 04.07.2018. године 
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Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте ....................... 670,46 КМ 

Административне таксе .......................................................................... 104.002,62 KM 

Комуналне таксе ...................................................................................... 379.848,15 КМ 

Накнаде по разним основама ................................................................. 464.463,06 КМ 

Приходи од пружања јавних услуга ....................................................... 125.444,32КМ 

Новчане казне .............................................................................................. 8.655,00 КМ 

Остали непорески приходи ...................................................................... 27.279,17 КМ 

У к у п н о..............................................................................................1.228.752,31КМ 

 

 Приходи од закупа и ренте су остварени у износу од 118.389,53 КМ, или62,31% у 

односу на план. У приходе од закупа и ренте спадају приходи од давања у закуп општинских 

пословних простора, приходи од земљишне ренте и приходи од закупнине земљишта у својини 

Републике Српске. 

 

 Приходиод давања у закуп општинских пословних простора су у првом полугодишту 

2018. године остварени у износу од 5.872,39 КМ, што је39,15% у односу на план. У 2018. 

години приходи од закупа остварују се по основу 6важећих уговора о закупу општинских 

пословних простора, са укупним задужењем за 2018. годину у износу од 10.945,90 КМ.Поред 

тога, остварене су и уплате дуга из ранијих година, тако да се од укупно наплаћених прихода у 

првих шест мјесеци 2018. године на уплате задужења за 2018. годину односи 3.799,57 КМ, а на 

уплате дуга из ранијих година 2.072,82 КМ. 

 

 Приход од земљишне рентеје остварен у износу од 108.218,14 КМ, што је 72,15% од 

планираних средстава за 2018. годину. У односу на остварење у првом полугодишту 2017. 

године, приходи од земљишне ренте остварени су за 79.136,71 КМ више.  

Приходи од земљишне ренте остварују се у поступку издавања грађевинских дозвола за 

грађење објеката у зони обухвата градског грађевинског земљишта.Висина остварених прихода 

од земљишне ренте у највећем обиму зависи од степена и обима градње у зони обухвата 

градског грађевинског земљишта (број издатих грађевинских дозвола, квадратура објеката, 

зона изградње), а у мањем обиму од висине просјечне коначне грађевинске цијене једног м
2
 

корисног стамбеног и пословног простора за годину која претходи години у којој се земљишна 

рента обрачунава,закључивања уговора о одложеном плаћању и др.У 2018. години није било 

измјена у висини земљишне ренте по 1м²у односу на 2017. годину, јер није било измјена у 

висини просјечне коначне грађевинске цијене једног м2
 корисног стамбеног и пословног 

простора, која служи као основица за израчунавање висине земљишне ренте по зонама и коју 

одлуком утврђује Скупштина општине. Разлог за веће остварење прихода од земљишне ренте у 

односу на исти период претходне године је изградња тржног центра предузећа Лебурић комерц 

д.о.о. Прњавор на Вијаци, на основу чега је наплаћена земљишна рента у износу од73.303,86 

КМ. 

 

 Приходи од закупнине земљиштаостварени су у износу од 4.299,00КМ, што је 17,20% 

од плана. Овај приход се уплаћује по основу закупа земљишта које је у својини Републике, а 

налази се на подручју општине Прњавор. Приходи од закупнине земљишта дијеле се између 

буџета Републике и буџета општине у сразмјери 50:50, и на основу 9 важећих уговора о 

закупуопштини Прњавор на годишњем нивоу припада 11.642,13 КМ.Обавезе по основу закупа 

пољопривредног земљишта закупопримци су дужни уплатити 30 дана унапријед за наредну 

календарску годину на рачун јавних прихода Републике Српске. 
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 Приходи од камата на готовину и готовинске еквивалентесу у извјештајном периоду 

остварени у износу од 670,46 КМ, што је 5,59% од плана. Разлог за мање остварење прихода од 

камата на средства на жиро-рачунима општине је прије свега мањи износ накнаде коју банка 

исплаћује надепозите по виђењу у складу са уговором. 

 

Приходи од административних такса су остварени у износу од 104.002,62 КМ, што је 

45,22% од планираних средстава, и односе сенајвећим дијелом на приходе који се наплаћују у 

складу са тарифом утврђеном Одлуком о општинским административним таксама („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 20/12, 33/13, 37/13 и 21/15) -износ од 102.425,17 КМ, док се 

мањи износ од 1.577,45 КМ односи на накнаду за издавање сагласности за уградњу подземних 

инсталација уз локалне и некатегорисане путеве и улице у насељу, наплаћене у складу са 

Одлуком о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних, 

некатегорисаних путева, улица у насељу и путних објеката на њима („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 33/15 и 20/17). 

 

Приходи од комуналних такса остварени су у укупном износу од 379.848,15 КМ, или 

61,73% у односу на план. 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 такса, као и основ за ослобађање од обавезе плаћања комуналних такса на 

подручју општине Прњавор. Новчана средства наплаћена од комуналних такса представљају 

приход буџета општине Прњавор. Најзначајније комуналне таксе остварене у првих шест 

мјесеци 2018. године су комунална такса на фирму, комунална такса за коришћење простора на 

јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе и комунална такса за 

коришћење простора за паркирање. 

 

 Приходи од Комуналне таксе на фирмусуу извјештајном периоду остварени у износу 

од 279.498,89 КМ КМ, што је 68,17% од планираних средстава. 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 сврхеу извјештајном периоду остварена је у износу од 

25.157,29 КМ, што је за 67,72% више у односу на годишњи план. Разлог за раст овог прихода је 

тај што се на ову шифру прихода не уплаћује само закупнина земљишта испред пословних 

простора (баште), већ се на ову шифру прихода почео наплаћивати и закуп путног земљишта за 

постављене подземне инсталације(телекомуникацијске, кабловске телевизије, нисконапонске и 

високонапонске мреже и др.), у складу са Одлуком о измјенама и допунама Одлуке о 

управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних путева и улица у насељу 

и путних објеката на њима („Службени гласник општине Прњавор“, број 20/17), која је ступила 

на снагу у јулу 2017. године. Закуп за коришћење путног земљишта за постављене инсталације 

обрачунава се на годишњем нивоу, и у периоду 01.01-30.06.2018. године остварен је у износу 

од 13.272,78 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 
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60.337,45 КМ, што је 40,22% од планираних средстава за 2018. годину. Наплата таксе за 

коришћење простора за паркирање регулисана је посебном одлуком - Одлука о организовању и 

наплати паркинга на подручју општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 

20/11 и 4/13).  

 

 Остале комуналне таксе се односе на комуналну таску за приређивање музичког 

програма у угоститељским објектима која је остварена у износу од 1.500,00 КМ, комуналну 

таксу за коришћење витрина за излагање роба ван пословне просторијекоја је остварена у 

износу од 271,00 КМ, комуналну таксу за коришћење рекламних паноакоја је остварена у 

износу од 500,00 КМ, комуналну таксу за коришћење слободних површина за кампове, 

постављање шатора или друге облике привременог коришћења(гараже) која је остварена у 

износу од 4.041,62 КМ, и комуналну таксу на остале предмете таксирања(киосци) која је 

остварена у износу од 8.541,90 КМ.  

 

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

464.463,06 КМ, што је 41,84% од планираних средстава на годишњем нивоу. 

 

 Приход од накнаде за уређење грађевинског земљиштаостварен је у износу од 

137.257,32 КМ, што је85,79% од планираних средстава. У односу на  остварење у првом 

полугодишту 2017. године, приходи од накнаде за уређење остварени су за 98.967,95 КМ више. 

Као и земљишна рента, накнада за уређење градског грађевинског земљишта се 

наплаћује у поступку издавања грађевинских дозвола, тевисина остварених прихода од накнаде 

за уређење у највећем обиму зависи од степена и обима градње у зони обухвата градског 

грађевинског земљишта (број издатих грађевинских дозвола, квадратура објеката, зона 

изградње).Скупштина општине за сваку годину доноси Одлуку о висини накнаде за уређење 

градског грађевинског земљишта којом се утврђује висина накнаде за трошкове уређења 

градског грађевинског земљишта за 1м2
 корисне површине објекта, по зонама градског 

грађевинског земљишта. У 2018. години није било измјена висине накнаде за уређење у односу 

на 2017. годину.Као и код прихода од земљишне ренте, разлог за веће остварење прихода од 

накнаде за уређење у односу на исти период претходне године је изградња тржног центра 

предузећа Лебурић комерц д.о.о. Прњавор на Вијаци, на основу чега је наплаћена накнада за 

уређење у износу од96.316,86 КМ. 

 

 Приходи од накнаде за коришћење минералних сировинасу остварени у износу од 

35.327,06 КМ, што је 35,33% од плана, а на приближно истом нивоу као у првих шест мјесеци 

2017. године.Обвезник плаћања ове накнаде су она предузећа која посједују концесију за 

експлоатацију минералних сировина, издату у складу са законом којим се уређује област 

концесија. Значајније остварење прихода од накнаде за коришћење минералних сировина у 

буџету општинебиљежи се од 2013. године, отпочињањем радова на изградњи аутопута 

Бањалука-Добој, а кулминацију су достигли у 2015. години када су остварени у износу од 

177.754,60 КМ. У 2016. и 2017. години примјетан је пад у остварењу ових прихода.  

За експлоатацију минералних сировина на подручју општине Прњавор додијељене су 

двије концесијепривредном друштву 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. 

У фебруару 2018. године Влада РС донијела је Рјешење о додјеликонцесијепривредном 

друштву „Бања Кулаши“ д.о.о. Прњаворза експлоатацију термоминералне воде на лежишту 

„Кулаши“, након чега је потписан уговор о концесији сапериодом трајања 23.03.2018-
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23.03.2068. године. У наредном периоду очекује се и потписивање уговора о концесији са 

привредним друштвом „Градип“ а.д. Прњавор за експлоатацију техничког грађевинског камена 

- кречњака на лежишту „Грич“, јер је Влада Републике Српске у мају 2018. године донијела 

Рјешење о додјели концесије овом привредном друштву на период од 30 година („Службени 

гласник Републике Српске“, број 53/18).  

Мање остварење прихода од накнаде за коришћење минералних сировина у односу на 

план може се приписати само смањењу експлоатације минералне сировине, будући да према 

Извјештају Пореске управе РС (Извјештај из јединствене евиденције о пријављеним и 

уплаћеним порезима за период 01.01-30.06.2018. године) на овој шифри прихода нема 

пријављених а неплаћених обавеза. Приходи од накнаде за коришћење минералних сировина 

се, за развијене јединице локалне самоуправе гдје спада и општина Прњавор, дијеле између 

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

дјелатност у омјеру 30:70. 

 

 Приходи од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљиштасу остварени у 

износу од 16.805,24 КМ, што је 18,67% у односу на план. Приход од промјене намјене 

пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе усмјерава се у односу 30% у буџет 

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

 

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

неразвијених дијелова општине остварених продајом шумских сортимената остварен је у 

износу од48.574,05 КМ, што је 22,08% од средстава планираних на годишњем нивоу.  

Јавно предузеће шумарства “Шуме Републике Српске“ АД Соколац је дужно, у складу 

са Законом о шумама, да изврши обрачун и уплату накнаде за коришћење шума на рачун јавних 

прихода општине/града са чијег подручја потичу продати сортименти до 5. у мјесецу за 

претходни квартал. Стање потраживања од ЈПШ “Шуме Републике Српске“на дан 30.06.2018. 

године износи 83.489,27 КМ, и односи се највећим дијелом на потраживања за други квартал 

2018. године (81.893,86 КМ), што значи да наведено предузеће редовно измирује своје обавезе 

према општини Прњавор. 

У складу са Законом о шумама накнада за коришћење шума је приход који се 

користинамјенски, и то за изградњу, реконструкцију и одржавање инфраструктуре и других 

објеката на руралним подручјима јединице локалне самоуправе са које потичу дрвни 

сортименти. Скупштина општине доносигодишњи план о утрошку намјенских средстава, уз 

сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.Годишњи план утрошка 

средстава посебних намјена за шуме у 2018. години износи 410.000,00 КМ, од чега је 

220.000,00 КМ планирано да се обезбиједи из прихода остварених у 2018. години, а 190.000,00 

КМ из намјенских неутрошених средстава из 2017. године. За реализацију плана надлежно 

јеОдјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Стање неутрошених намјенских 

средстава од посебних накнада за шуме на дан 30.06.2018. године износи 40.691,06 КМ. 

 

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

остварена је у износу од 14.707,42 КМ, што је 49,02% од планираних средстава.Средства која 

се прикупе од накнаде за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној својини 

уплаћују се на посебан рачун, и намјенског су карактера. У складу са Законом о шумама ова 

средства се користе искључиво за израду шумскопривредних основа за шуме у приватној 

својини, подизање нових шума, његу шума и заштиту шума у приватној својини.  

 

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

722448, 722457, 722463, 722464, 722465и 722469) у првом полугодишту 2018. годинеостварени 
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су у износу од 54.779,27 КМ, што је 49,80% од планираних средстава. Приходи од посебних 

водних накнада намјенски се троше у складу са Законом о водама („Службени гласник 

Републике Српске“, број 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17), прикупљају се на посебан рачун, а о 

намјени њиховог трошења одлучује СО-е доношењем Програма за трошење ових 

средстава.Програм трошења новчаних средстава од посебних водних накнада у 2018. години 

усвојен је у износу од 290.000,00 КМ, од чега је 110.000,00 КМ планирано да се финансира из 

прихода остварених у 2018. години, а 180.000,00 КМ из неутрошених средстава из ранијих 

година. За реализацију Програма надлежно је Одјељење за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство.На дан 30.06.2018. године на рачуну посебних намјена за воде налазило се 

173.110,77 КМ неутрошених намјенских средстава. 

 

 Приходи од накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса – 

комуналне накнаде остваренису у износу од 68.857,59 КМ, што је29,94% одплана. Укупно 

задужење по основу комуналне накнаде за 2018. годину (стање на дан 30.06.2018. године) 

износи 207.563,90 КМ, а подјела рјешења о утврђивању висине плаћања комуналне накнаде 

почела је од мјесеца априла. Велики проблем код комуналне накнаде представљају дуговања из 

претходног периода.На дан 31.12.2017. године укупна потраживања по основу комуналне 

накнаде износила су 1,48 мил. КМ. Овај проблем се настоји ријешити слањем опомена 

странкама о стању дугова по основу комуналне накнаде и покретањем приједлога за извршење 

рјешења путем суда. У 2017. години наплаћен је значајан износ старог дуга – износ од 

159.592,00 КМ, а од укупно наплаћених средстава у првих шест мјесеци 2018. године на 

наплату старог дуга односи се 35.726,90 КМ.  У наредном периоду очекује се раст прихода од 

комуналне накнаде, и по основу наплате потраживања из ранијих година, и по основу наплате 

текућег дуга. 

 

 Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожараостварена су у износу 

од 88.155,11 КМ, што је 51,86% од планираних средстава. Ова средства се у складу са Законом 

о заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12)користе намјенски у 

складу са планом који усвоји Скупштина општине одн. града. У 2018. години усвојен је План 

утрошка средстава за техничко опремање Територијалне ватрогасне јединице, изградњу 

објеката које користи Територијална ватрогасна јединица за своје активности и чување 

ватрогасне опреме на износ од 299.381,85 КМ, а планирани извори финансирања за спровођење 

овог плана су средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара из 2018. године у 

износу од 170.000,00 КМ, неутрошена намјенска средства за финансирање посебних мјера 

заштите од пожара из ранијих година у износу од 70.000,00 КМ инеутрошена средства гранта 

Ватрогасног савеза РС из ранијих година у износу од 59.381,85 КМ. У периоду 2012-2017. 

година настала је разлика између намјенски остварених средстава за финансирање посебних 

мјера заштите од пожара и утрошених средстава за законом прописане намјене у износу од 

412.561,85 КМ. Износ неутрошених намјенских средстава увећан је за износ остварених 

прихода у периоду 01.01-30.06.2018. године, будући да у посматраном периоду ова средства 

нису трошена, тако да стање неутрошених намјенских средстава на дан 30.06.2018. године 

износи500.716,96 КМ.  

 

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

125.444,32 КМ, што је 38,93% од планираних средстава за 2018. годину. Овугрупу непореских 

прихода чине приходи општинских органа управе и властити приходи буџетских корисника. 

 



13 

 

 Приходи општинских органа управе (ветеринарско-санитарна увјерења и 

надзор,овјере потписа и преписа, еколошке дозволе и сл.)су остварени у износу од 7.588,96 

КМ, што је36,14% од плана. 

 

 Властити приходи буџетских корисника су остварени у износу од 117.855,36 КМ, 

што је 39,13% од планираних средстава. Властити приходи које остваре екстерни буџетски 

корисници вршењем своје редовне и допунске дјелатности у складу са законом представљају 

приход буџета општине Прњавор,и буџетски корисници не могу са њима слободно 

располагати.Најнижи проценат остварења властитих прихода за првих шест мјесеци 2018. 

године евидентан је код ЈУ Гимназија Прњавор (2,07%), ЈУ Центар средњих школа „Иво 

Андрић“ Прњавор (5,43%) и ЈУ Музичка школа „Константин Бабић“ Прњавор (нема остварења 

у извјештајном периоду) из разлога што највећи дио властитих прихода ове установе остваре 

почетком школске године од партиципације за упис ученика. Буџетски корисници су у првом 

полугодишту 2018. године имали сљедећа остварења властитих прихода: 

ЈУ Центар за социјални рад Прњавор ..................................................... 10.760,55 КМ 

ЈУ Гимназија Прњавор ................................................................................... 227,50 КМ 

ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор ................................ 1.465,00 КМ 

ЈУ Музичка школа „Константин Бабић“ Прњавор ......................................... 0,00 КМ 

ЈУ Центар за културу Прњавор .................................................................. 1.382,31 КМ 

Дјечији вртић “Наша радост“ Прњавор ................................................ 103.800,00 КМ 

ЈУ Народна библиотека Прњавор ................................................................. 220,00 КМ 

УКУПНО ................................................................................................. 117.855,36 КМ 

 

Приходи од новчаних казни су у првом полугодишту 2018. годинеостварени у износу 

од 8.655,00 КМ, што је 66,58% од средстава планираних на годишњем нивоу. Овеприходе чине 

новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актима Скупштине 

општине. 

 

Остали непорески приходи су за првих шест мјесеци 2018. године остварени у износу 

од 27.279,17 КМ, или52,46% од плана. Ове приходе највећим дијелом чине накнаде за комисију 

која обавља технички преглед објеката у поступку издавања употребне дозволе у складу са 

Закључком о утврђивању накнада за Комисију која обавља технички преглед објекта 

(«Службени гласник општине Прњавор», број 1/18). У оквиру осталих непореских прихода 

књиже се и приходи остварени по основу накнада за закључивање брака, накнаде које се 

наплаћују у поступку уписа у регистар заједница етажних власника, поврат средстава 

исплаћених у претходној години и др. 

 

В. Трансфери између или унутар јединица власти 
 

 У првом полугодишту 2018. године трансфери између или унутар јединица власти су 

остварени у износу од 473.201,89 КМ или са 48,41% од годишњег плана.Остварени трансфери 

се односе на сљедеће: 

 

� средства из буџета Републике Српске за финансирање права из Закона о социјалној 

заштити (дио који финансира Република у складу са Законом), која су остварена у 

износу од 424.211,78 КМ или 47,45% у односу на план,  

� средства од Министарства здравља и социјалне заштите Центру за социјални рад за 

финансирање права на подршку у изједначавању могућности дјеце и омладине са 
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сметњама у развоју, која су остварена у износу од 42.986,41 КМ или 56,49% у односу на 

годишњи план,  

� трансфер Министарства просвјете и културе РС Дјечијем вртићу „Наша радост“ за 

провођење програма припреме дјеце пред полазак у школуизнос од 5.808,00 КМ, што је 

за 18,53% више од планаи  

� трансфере од јединица локалне самоуправе, који се односе на потраживања од ЈЛС на 

основу кварталних записника Пореске управе РС о обрачуну и поравнању више и 

погрешно уплаћених јавних прихода, износ од 195,70 КМ (39,14% од годишњег плана). 

У извјештајном периоду нису остварени трансфери од Буџета РС и фондова обавезног 

социјалног осигурања који се односе на потраживања од истих која се формирају на 

основу записника Пореске управе РС о обрачуну и поравнању више и погрешно 

уплаћених јавних прихода. 

 

 Г. Примици за нефинансијску имовину 
 

 Примици за нефинансијску имовину у првом полугодишту 2018. године остварени су у 

износу од 49.920,68 КМ, што је 47,54% од планираних средстава за 2018. годину. 

Остварена средства по основу примитака за нефинансијску имовину у првом 

полугодишту 2018. године односе се на примитке од продаје земљишта у износу од 47.715,68 

КМ (47,72% у односу на план),ипримитке од продаје робе у угоститељском објекту Центра за 

културу у износу од 2.205,00 КМ (44,10% у односу на план).  

 

Остварени примици по основу продаје земљишта у извјештајном периоду односе се на 

следеће: 

− примици за земљиште по основу рјешења РУГИПП-а, у предметима 

утврђивањаправа власништва ради легализације  

стамбено-породичних објеката ............................................................. 2.880,00 КМ 

− уплата за земљиште по основу судског поравнања о замјени некретнина  
(уплата разлике у вриједности замијењених некретнина) ..................... 541,68 КМ 

− ЈП Аутопутеви РС – накнада за експроприсане некретнине ........... 34.863,50 КМ 

− уплате по основу уговора о купопродаји непокретности ................... 9.430,50 КМ 

УКУПНО:............................................................................................. 47.715,68 КМ 

 

 У јуну 2018. године проведена је лицитација за продају 4 грађевинске парцеле по 

основу Одлуке о утврђивању посебног интереса за продају непокретности у својини општине 

Прњавор испод тржишне цијене или без накнаде („Службени гласник општине Прњавор“, број 

9/18). У извјештајном периоду уплаћена је само кауција за учешће на лицитацији, а након што 

поступак продаје ових непокретности буде окончан, цјелокупни приходи од продаје биће 

укњижени као примици од продаје земљишта.  

 

3.3.БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУИМОВИНУЗА ПЕРИОД 01.01 – 30.06.2018. ГОДИНЕ 

 

3.3.1. Оперативни буџет за период 01.01-30.06.2018. године 
 

 Извршење буџета општине Прњавор за 2018. годину спроводи се на основу Одлуке о 

извршењу буџета општине Прњавор за 2018. годину („Службени гласник општине Прњавор“, 



15 

 

број 33/17). 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.  

 Финансијским планом за прва два квартала 2018. године Одјељење за финансије је 

буџетским корисницима ставило на располагање средства у износу од 12.926.854,48 КМ, што је 

60,88% од годишњег плана буџета. Поред одобреног финансијског плана за прва два квартала 

текуће године, појединим буџетским корисницима су, због исказаног сезонског карактера 

трошкова, стављена на располагање додатна буџетска средства у износу од 580.977,00 КМ, и 

одобрено је трошење намјенски дозначених средстава која нису била планирана буџетом у 

укупном износу од 110.118,00 КМ, што значи да укупна буџетска средства стављена на 

располагање у прва два квартала текуће године износе 13.617.949,48 КМ, или 64,13% од 

годишњег плана буџета.  

Намјенски дозначена средства која нису била планирана буџетом односе се на средства 

Министарства рада и борачко-инвалидске заштите РС у износу од 3.000,00 КМ намијењена за 

наставак изградње споменика погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата у МЗ Кремна, 

средства Министарства просвјете и културе РС у износу од 76.210,00 КМ дозначена на име 

суфинансирања санације Основне школе „Милош Црњански“ Поточани,средства 

Министарства за избјеглице и расељена лица РС у износу од 30.000,00 КМ дозначена на име 

суфинансирања пројекта "Довршење градње друштвеног дома у МЗ Бабановци и адаптација 

друштвеног дома у МЗ Горња Мравица“, и више дозначена средства Дјечијем вртићу „Наша 

радост“ у односу на план од стране Министарства просвјете и културе РС за програм припреме 

дјеце за полазак у школу у износу од 908,00 КМ (планирано 4.900,00 КМ, дозначено 5.808,00 

КМ).  

Од укупно одобреног финансијског плана за прва два квартала, износ од 6.266.613,98 

КМ се односи на одобрено трошење средстава кредитног задужењаод 7 мил. КМ, и ако се из 

укупно одобрених средстава за прва два квартала изузме потрошња финансирана из кредитног 

задужења онда одобрени износ финансијских средстава у прва два квартала износи 

7.351.335,50 КМ, или 51,64% од годишњег плана (без кредитних средстава).  

Приликом извршења буџета мора се водити рачуна о приоритетима утврђеним Одлуком 

о извршењу буџета опшине Прњавор, који се одобравају у висини ¼ од годишњег плана без 

обзира на степен извршења буџета, а то су средства за отплату кредитних  обавеза, средства за 

лична примања запослених, као и средства за спровођење Закона о социјалној заштити. 

Расходи који не представљају приоритет приликом извршења буџета, као нпр. грантови и 

средства за једнократне помоћи, одобравају се у мањем проценту у односу на процијењени 

прилив буџетских средстава, управо због утврђених приоритета који се морају извршавати у 
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складу са планом без обзира на степен извршења буџета, како би се уравнотежила приходовна 

и расходовна страна буџета.  

Буџетски корисници којима су због сезонског карактера трошка или неког другог 

разлога одобрена додатна буџетска средства (захтјев за додатни унос средстава закључком 

одобрава начелник општине) дужни су да више одобрена средства избалансирају кроз 

оперативне финансијске планове за наредне квартале. Највећи износ додатно одобрених 

средстава у прва два квартала ималису Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције (212.200,00 КМ)и Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности 

(104.967,00 КМ). 

 

 На износе средстава који су потрошачким јединицама одобрени оперативним 

финансијским планом утичу извршене редовне реалокације и реалокације средстава текуће 

буџетске резерве. 

Одлуком о извршењу буџета дозвољена је могућност прерасподјеле (реалокације) 

буџетских средстава у оквиру буџетског корисника и између буџетских корисника, с тим да је 

вриједност извршених реалокација између буџетских корисника ограничена на 5%  у односу на 

укупну вриједност планираних средстава потрошачке јединице са које се врши реалокација. На 

висину оперативног финансијског плана потрошачке јединице утичу само реалокације 

извршене између потрошачких јединица, док реалокације одобрене унутар једне потрошачке 

јединице немају утицаја на висину оперативних финансијских средстава којима потрошачка 

јединица располаже. Вриједност редовно извршених реалокација у првом полугодишту 2018. 

године је 205.155,90 КМ, с тим да је између буџетских корисника реалоцирано 29.840,00 КМ, 

док су остале реалокације у укупној вриједности од 175.315,90 КМ извршаване измеђупозиција 

исте потрошачке јединице.  

Трошење планираних средстава буџетске резерве врши се на основу Закона о буџетском 

систему Републике Српске и Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 2/11). Средства буџетске резерве се не планирају на 

одређеном организационом или економском коду, већ се у складу са закључком начелника о 

одобравању средстава врши њихов распоред на одговарајућу потрошачку јединицу и позицију 

у буџету. На основу извршених реалокација текуће буџетске резерве у првом полугодишту 

2018. године у укупном износу од 99.761,50 КМ повећани су оперативни буџети појединих 

потрошачких јединица, и то средства Одјељења за локални економски развој и друштвене 

дјелатности за 92.724,00 КМ, средства Одјељења за борачко-инвалидску и цивилну заштиту за 

3.208,00 КМ, средства ЈУ ЦСШ „Иво Андрић“ за 1.395,50 КМ, средства ЈУ Гимназија Прњавор 

за 1.000,00 КМ и  средства Одсјека за заједничке послове за 1.434,00 КМ.  

 

У прилогу овог извјештаја, у табелибр. 1, приказано је одступање оперативног буџета 

појединачних буџетских корисника од буџета за период 01.01-30.06.2018. године. Табела 

приказује са колико су мање или више средстава буџетски корисници располагали у периоду 

01.01-30.06.2018. године у односу на буџет за посматрани период (50% од усвојеног буџета) и 

аналитику исказаних разлика. Аналитика  разлика показује колико средстава више или мање је 

одобрило Одјељење за финансије одобреним оперативним финансисјким планом у прва два 

квартала у односу на буџет за период 01.01-30.06.2018. године, повећање оперативних 

средстава буџетских корисника по основу одобрених затјева за додатни унос средстава,износ 

одобреног трошења намјенски дозначених средстава која нису била планирана буџетом, износ 

одобрених средстава текуће буџетске резерве, и повећање или смањење оперативних средстава 

по основу одобрених реалокација између буџетских корисника. Везано за закључке о одобрењу 

проширења оперативног буџета, у табели су наведени бројеви и датуми закључака начелника, 

док су ефекти одобрених редовних реалокација и реалокација текуће буџетске резерве 
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приказани у укупном износу, без навођења детаљнијих информација о појединачним 

реалокацијама. Детаљнији подаци о извршеним редовним реалокацијама и реалокацијама 

текуће буџетске резерве (број и датум закључка о реалокацији, износ реалокације, позиција на 

коју се односи, сврха реалокације и др.) дате су у посебним табелама у прилогу овог 

извјештаја.  

 

3.3.2. Извршење буџетских расхода и издатака за нефинансијску 

имовину у периоду 01.01-30.06.2018. године 

 
 Укупни остварени буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину општине 

Прњавор у периоду 01.01 – 30.06.2018. године износе 6.128.625,31 КМ, што је 42,94% у односу 

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

имовину по групама, су сљедеће: 

 

� Расходи за лична примањазапосленихсу остварени у укупном износу од 1.972.227,44 

КМ, или са51,07% у односу на план,  

� Расходи по основу коришћења роба и услуга су извршениу укупном износу 

од1.351.400,67 КМ, што је 50,81% од плана,  

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

131.505,51 КМ, што је 47,63% од плана,  

� Субвенције су извршене у износу од 18.563,00 КМ, што је 4,53% од планираних 

средстава, 

� Грантови су извршени у износу од 593.585,73 КМ, илиса 53,57% од плана,  

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

у износу од 1.327.973,95 КМ, што је 48,61% у односу на план,  

� Расходи финансирања и други финансијски трошкови имеђу јединица власти су 

извршени у износу од 1.942,00 КМ, што је 48,55% од плана, 

� Расходи по судским рјешењима су у извјештајном периоду остварени у износу 

од86.750,84 КМ, или са 55,80% у односу на план,  

� Трансфери између и унутар јединица власти реализовани су у износу од 95.009,48 

КМ, или са 50,48% у односу на план,  

� Издаци за произведену сталну имовинуизвршени су у износу од 543.174,61 КМ, што 

је 20,19% од плана,  

� Издаци за непроизведену сталну имовину извршени су у износу од 1.120,00 КМ, што 

је 1,02% од планираних средстава, 

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

у износу од 5.372,08 КМ, што је 34,58% у односу на план. 

 

Табела бр. 3. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину 

у периоду 01.01-30.06.2018. године 

Р. 
бр. 

Опис 
 Буџет за 

2018. годину 

Извршене 
реалокације 
у периоду 

01.01-
30.06.2018. 
године  

План и 
извршене 
реалокације 
у периоду 

01.01-
30.06.2018. 
године 

Извршење 
01.01-

30.06.2018. 
године 

Индекс  
% 

учешћа 

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

Опис 
 Буџет за 

2018. годину 

Извршене 
реалокације 
у периоду 

01.01-
30.06.2018. 
године  

План и 
извршене 
реалокације 
у периоду 

01.01-
30.06.2018. 
године 

Извршење 
01.01-

30.06.2018. 
године 

Индекс  
% 

учешћа 

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

А) БУЏЕТСКИ РАСХОДИ  
( I + II + III ) 

11.399.200,00 56.334,46 11.455.534,46 5.578.958,62 48,70 91,03 

I ТЕКУЋИ РАСХОДИ 
(1+2+3+4+5+6+7+8) 

11.057.500,00 149.575,96 11.207.075,96 5.483.949,14 48,93 89,48 

1. 
Расходи за лична примања 
запослених 

3.861.000,00 1.000,00 3.862.000,00 1.972.227,44 51,07 32,18 

2. 
Расходи по основу коришћења 
роба и услуга 

2.593.050,00 66.613,96 2.659.663,96 1.351.400,67 50,81 22,05 

3. 
Расходи финансирања и други 
финансијски трошкови 

286.500,00 -10.400,00 276.100,00 131.505,51 47,63 2,15 

4. Субвенције 410.000,00 0,00 410.000,00 18.563,00 4,53 0,30 

5. Грантови 1.063.800,00 44.188,00 1.107.988,00 593.585,73 53,57 9,69 

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

2.685.000,00 46.864,00 2.731.864,00 1.327.973,95 48,61 21,67 

7. 
Расходи финансирања и други 
финансијски трошкови између 
јединица власти 

4.000,00 0,00 4.000,00 1.942,00 48,55 0,03 

8. Расходи по судским рјешењима 154.150,00 1.310,00 155.460,00 86.750,84 55,80 1,42 

II ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И 
УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 

181.700,00 6.520,00 188.220,00 95.009,48 50,48 1,55 

1. 
Трансфери између различитих 
јединица власти 

181.700,00 6.520,00 188.220,00 95.009,48 50,48 1,55 

III БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 160.000,00 -99.761,50 60.238,50 0,00 0,00 0,00 

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

2.872.453,87 -56.334,46 2.816.119,41 549.666,69 19,52 8,97 

1. 
Издаци за произведену сталну 
имовину 

2.748.453,87 -57.869,50 2.690.584,37 543.174,61 20,19 8,86 

2. Издаци за непроизведену сталну 
имовину 

110.000,00 0,00 110.000,00 1.120,00 1,02 0,02 

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

14.000,00 1.535,04 15.535,04 5.372,08 34,58 0,09 

УКУПНO БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ (А+Б) 
14.271.653,87 0,00 14.271.653,87 6.128.625,31 42,94 100,00 

  

А. Расходи за лична примања запослених 
 

 Расходи за лична примања запослених извршени су у износу од 1.972.227,44 КМ, што 

је 51,07% од планираних средстава. Од укупних расхода за лична примања запослених на 

расходе за бруто плате запослених односи се 1.620.658,72 КМ, расходе за бруто накнаде 

трошкова запослених и осталих личних примања по основу рада 309.449,37 КМ (топли оброк, 

превоз на посао и са посла, дневнице за службена путовања), расходе за накнаду плата 

запослених за вријеме боловања 23.692,73 КМ, а на расходе за отпремнине и једнократне 



19 

 

помоћи односи се 18.426,62 КМ. Као што је већ раније речено, расходи за лична примања 

представљају приоритет приликом извршавања обавеза буџета, одн. за ове расходе се морају 

обезбиједити средства без обзира на степен извршења буџета. 

Од укупних расхода за лична примања запослених на расходе за лична примања 

запослених у Општинској управи општине Прњавор односи се 1.542.420,39 КМ, а на расходе за 

лична примања екстерних буџетских корисника 429.807,05 КМ.Екстерни буџетски корисници 

чији се расходи за лична примања у цијелости финансирају из буџета општине Прњавор су ЈУ 

Центар за социјални рад Прњавор, ЈУ Центар за културу Прњавор и ЈУ Дјечији вртић „Наша 

радост“ Прњавор, док се код ЈУ Гимназија Прњавор, ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ 

Прњавор и ЈУ Музичка школа „Константин Бабић“ Прњавор из буџета општине финансирају 

само трошкови путовања радника на посао и са посла. 

Од 01.01.2018. године за обрачун личних примања запослених у Општинској управи, и 

код екстерних буџетских корисника чије се плате у потпуности финансирају из буџета 

општине,примјењују се нови колективни уговори усклађени са гранским колективним 

уговорима за одређену област. Цијена рада као основ за обрачун плате остала је иста и износи 

100 КМ, а извршено је усклађивање коефицијената са коефицијентима прописаним гранским 

колективним уговорима.Увећање плате по основу минулог рада умањено је у односу на 

претходну годину и износи 0,3% за сваку навршену годину стажа осигурања донавршених 25 

година и 0,5% за сваку наредну годину након навршених 25 година, док је у претходном 

периоду увећање по основу минулог рада износило 0,5% за сваку навршену годину радног 

стажа. Накнада за топли оброк обрачунава се у висини 0,75% просјечне нето плате у 

Републици Српској за претходну годину за сваки радни дан запосленог (исто као и у 2017. 

години) одн. у извјештајном периоду обрачунавана је у висини од 6,23 КМ дневно (нето). 

Накнада трошкова превоза приликом доласка на посао и повратка са посла умањена је у односу 

на претходни период – радник има право на накнаду трошкова превоза у висини пуне цијене 

мјесечне карте у јавном превозу, што представља умањење у односу на претходне године када 

је радник остваривао право на накнаду трошкова превоза у висини пуне цијене повратне карте 

у јавном саобраћају (дневно). Накнада за регрес у извјештајном периоду није исплаћена, а 

радник има право на регрес у висини најниже плате у Републици Српској (нето). 

Просјечан број запослених на основу стања на крају мјесеца у Општинској управи и 

екстерним буџетским корисницима чији се расходи за лична примања финансирају у цијелости 

из буџета општине на дан 30.06.2018. године износи 207 запослених радника. 

 

 Б. Расходи по основу коришћења роба и услуга 
 

 Расходи по основу коришћења роба и услуга извршени су у износу од 1.351.400,67 

КМ, што је 50,81% од планираних средстава за 2018. годину. Ови трошкови се односе на: 

расходе по основу закупа, расходе по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих 

и транспортних услуга, расходе за режијски материјал, расходе за материјал за посебне 

намјене, расходе за текуће одржавање, расходе по основу путовања и смјештаја, расходе за 

стручне услуге, расходе за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине и 

остале некласификоване расходе. Најзначајнија издвајања у оквиру ове групе расхода у 

извјештајном периоду су расходи везани за реализацију Програма заједничке комуналне 

потрошње који су реализовани у износу од 511.543,83 КМ, расходи за накнаде одборника и 

чланова скупштинских комисија који износе 100.214,77 КМ ирасходи по основу реализације 

Програма текућег одржавања путева који су реализовани у износу од 90.278,81 КМ. 

У овом извјештају нећемо посебно образлагати реализацију програма које Скупштина 

општине усваја, из разлога што ће извјештаје о реализацији тих програма припремати службе 
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које су задужене за њихово реализовање и подносити Скупштини на разматрање. Уовом 

извјештају ћемо дати образложење појединачних буџетских позиција тамо гдје будемо 

сматрали да су потребне детаљније информације о структури наведених трошкова.  

 

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

00750110) извршена су у износу од 100.214,77 КМ, што је 47,72% од плана. Средства за 

накнаде одборника утрошена су у износу од 96.081,62 КМ,  док се на средства за накнаде 

члановима скупштинских комисија односи 431,19 КМ, а нанакнаде члановима Одбора за жалбе 

3.701,96 КМ.Обрачун средстава за накнаде одборника и чланова скупштинских комисија 

вршен је на основу Одлуке о накнадама одборницима и члановима радних тијела Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 13/14 и 31/16). Мјесечна 

одборничка накнада утврђена је у висини 50% просјечне нето плате исплаћене у Општинској 

управи у претходној години, не укључујући плате функционера, и у извјештајном периоду 

исплаћивана је у висини 355,91 КМ нето.У 2017. години мјесечна одборничка накнада 

износила је 373,10 КМ нето. Одборничку накнаду прима 27 одборника, јер предсједник и 

потпредсједник Скупштине немају право на одборничку накнаду.  

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

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

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

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

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

Накнада члановима Одбораза жалбе исплаћује се у складу са Одлуком о оснивању 

Одбора за жалбе општине Прњавор. Нова Одлука о оснивању Одбора за жалбе општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 6/18) ступила је на снагу 29.03.2018. 

године. Према новој одлуци, висина мјесечне накнаде за предсједника Одбора износи 150,00 

КМ, а за чланове Одбора по 100,00 КМ, док је претходном одлуком била дефинисана мјесечна 

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

 

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

у извјештајном периоду реализованауизносу од 11.127,48 КМ, што је 19,52% од плана за 2018. 

годину.Накнаде члановима Општинске изборне комисије исплаћују се у висини 30% од 

одборничке накнаде, осим у вријеме изборног периода када се исплаћују у висини одборничке 

накнаде. До расписивања општих избора у Босни и Херцеговини, накнада члановима 

Општинске изборне комисије исплаћивана је у износу од 106,77 КМ мјесечно нето (30% од 

355,91 КМ), а од 08.05.2018. године, одн. од дана када је Централна изборна комисија БиХ 

донијела Одлуку о расписивању и одржавању општих избора у БиХ, чланови Општинске 

изборне комисије остварују право на накнаду у висини од 355,91 КМ мјесечно нето. Укупан 

износ накнада члановима Општинске изборне комисије у периоду 01.01-30.06.2018. године 

износи 8.977,20 КМ (бруто), док остали трошкови (ангажовање других лица у раду ОИК-а, 

обука чланова OIK-a) износе 2.150,28 КМ. 

 

 В. Расходи финансирања и други финансијски трошкови 
 

Расходи финансирања и други финансијски трошкови извршени су у износу од 

131.505,51 КМ, што је 47,63% од планираних средстава, а односе се на расходе по основу 

камата на примљене зајмове у земљи износ од 121.005,51 КМ (по кредитима од 7 мил. КМ и 5 

мил. КМ), и трошкове сервисирања зајмова у износу од 10.500,00 КМ који се односе на 

трошкове обраде кредитне документације за кредит од 7 мил. КМ.  
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Г. Субвенције 
 

Субвенције су у извјештајном периоду извршене у износу од 18.563,00 КМ, што је 

4,53% од планираних средстава. Субвенције се односе на подстицаје индивидуалним 

пољопривредним произвођачима који се реализују путем Програма који на годишњем нивоу 

усваја Скупштина општине. Највећи износ планираних средстава за субвенције утроши се 

крајем године након проласка рокова утврђених Програмом за предају захтјева за подстицајна 

средства и обраде наведених захтјева. 

 

 

 

 Д. Грантови 
 

 Средства загрантовесу у првом полугодишту 2018. године извршена у износу од 

593.585,73 КМ, што је 53,57% од планираних средстава (након извршених реалокација). Грант 

представља бесповратну дознаку која има за циљ да помогне у обављању редовних активности 

или специфичне групе активности (пројекта) примаоца гранта. У извјештајном периоду 

планирана средства су кориштена за грантове политичким партијама, спортским клубовима, 

удружењима из области културе и осталим удружењима, хуманитарним организацијама, 

пензионерима, вјерским организацијама, удружењима националних мањина, текуће грантове 

организацијама и удружењима из области борачке популације, текуће грантове јавним 

нефинансијским субјектима (ЈЗУ Дом здравља Прњавор, ЈП Радио Прњавор) и слично.У 

реализацији укупних средстава за грантове у извјештајном периоду, средства текуће буџетске 

резерве учествују са 47.988,00 КМ. 

У наставку дајемо аналитику утрошка дозначених средстава гранта са неколико 

буџетских позиција гдје се из извршења буџетске позиције не види како су средства 

распоређена, а сматрамо да је потребно детаљније образложење.  

 

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

11.199,87 КМ, што је40,00% у односу на план. Расподјела средстава политичким партијама 

извршена је у складу са Одлуком о начину расподјеле финансијских средстава политичким 

странкама из буџета општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 3/14 и 

17/16).У извјештајном периоду средства за рад политичких партија дозначавана су за  

финансирање трошкова редовног рада политичких странака. Ова средства се расподјељују 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 Прњавору првом полугодишту 2018. године, дати су у сљедећем 

табеларном прегледу. 

 

Табела бр. 4.Преглед дозначених средства по политичким субјектима 

у периоду 01.01-30.06.2018. године 

Р.б. Назив политичке странке / субјекта 
Износ 

(КМ) 

1 СНСД - Милорад Додик 3,313.65 

2 Српска демократска странка  3,004.68 
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3 Народни демократски покрет 1,150.89 

4 Партија демократског прогреса  532.95 

5 Демократски народни савез  532.95 

6 Представник националних мањина - Бранко Декет 532.95 

7 Социјалистичка партија  532.95 

8 Српска радикална странка др Војислав Шешељ 532.95 

9 Српска напредна странка 532.95 

10 СДА - странка демократске акције 532.95 

У К У П Н О 11,199.87 

 

Средства за подстицај и развој спорта(потрошачка јединица 00750150) реализована 

су у укупном износу од 138.483,00 КМ, што је 59,59% у односу на план са извршеним 

реалокацијама. Програмом развоја спорта на подручју општине Прњавор за 2018. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 5/18) дефинисани су расподјела, корисници и 

начин додјеле средстава за подстицај и развој спорта за 2018. годину. Средства планирана 

Буџетом општине Прњавор за 2018. годину за подстицај и развој спорта у износу од 210.000,00 

КМ Програмом су распоређена за финансирање редовних активности спортских клубова износ 

од 181.000,00 КМ и за финансирање спортских манифестација износ од 29.000,00 КМ. Од 

укупно утрошених средстава за подстицај и развој спорта, са редовне буџетске позиције, у 

складу са Програмом, додијељена су средства у износу од 116.103,00 КМ, док је из средстава 

текуће буџетске резерве расподијељено 22.380,00 КМ. У наредној табелидат је преглед 

спортских клубова и организација којима су дозначена средства из буџета општине Прњавор у 

првој половини 2018. године.  

 

Табела бр. 5. Спортски клубови и организације којима су дозначена средства 

у периоду 01.01-30.06.2018. године 

Р.б. Назив спортског колектива 
Износ (КМ) 

Редовно Буџ.резерва Укупно 

1 Фудбалски клуб "Љубић" Прњавор 45.000,00 8.080,00 53.080,00 

2 Фудбалски клуб "Борац" Шибовска 3.432,00 3.000,00 6.432,00 

3 Клуб малог фудбала "Љубић" Прњавор 6.000,00 3.500,00 9.500,00 

4 Фудбалски клуб "Будућност" Д. Гаљиповци 1.194,00 0,00 1.194,00 

5 Фудбалски клуб "Бисери" Лишња 1.194,00 0,00 1.194,00 

6 Клуб малог фудбала "Обилић" Прњавор 1.260,00 0,00 1.260,00 

7 Карате клуб "Ипон" Прњавор 4.164,00 0,00 4.164,00 

8 Карате клуб "Бијели лавови" 1.260,00 0,00 1.260,00 

9 Кошаркашки клуб "Младост булдогс" Прњавор 17.100,00 0,00 17.100,00 

10 Теквондо клуб "Прњавор" Прњавор 6.432,00 0,00 6.432,00 

11 Кик-бокс клуб "Деспот" Прњавор 1.260,00 0,00 1.260,00 

12 Џудо клуб "Соко-М" Прњавор 3.432,00 0,00 3.432,00 

13 Боксерски клуб "Ринг" Прњавор 724,00 0,00 724,00 

14 Атлетски клуб "Сан" Прњавор 724,00 0,00 724,00 
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15 Одбојкашки клуб "Укрина" Прњавор 3.612,00 0,00 3.612,00 

16 Шаховски клуб "Пошк" Поточани 3.286,00 0,00 3.286,00 

17 Спортски савез општине Прњавор 5.000,00 2.300,00 7.300,00 

18 Рукометни клуб "Слога" Прњавор 6.510,00 1.000,00 7.510,00 

19 Атлетски клуб "Прњавор" Прњавор 4.519,00 500,00 5.019,00 

20 Општински фудбалски савез Прњавор 0,00 3.000,00 3.000,00 

21 Бициклистички савез Републике Српске 0,00 1.000,00 1.000,00 

У К У П Н О 116.103,00 22.380,00 138.483,00 

 

 

 Средства заПомоћ удружењима из области културе и осталим удружењима (потр. 

јед. 00750150) у извјештајном периоду искоришћена су у укупном износу од 31.300,00 КМ, што 

је 77,67% од планираних средстава са извршеним реалокацијама. Редовно планирана средства 

за ове намјене расподијељена су на основу Одлуке о расподјели средстава удружењима из 

области културе и осталим удружењима („Службени гласник општине Прњавор“, број 8/18 и 

10/18) у износу од 23.000,00 КМ, док је из буџетске резерве на ову позицију реалоцирано и 

расподијељено 8.300,00 КМ. Одлука о расподјели средстава удружењима из области културе и 

осталим удружењима донесена је основу приједлога Комисије за одабир пројеката/програма 

удружења из области културе и осталих удружења, а у складу са Правилником о 

критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава удружењима из области културе и 

осталим удружењима („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 2/18). Преглед 

расподијељених средстава удружењима из области културе и осталим удружењима у периоду 

01.01-30.06.2018. године дат је у наредној табели. 

 

Табела бр. 6. Преглед дозначених средстава удружењима из области културе и осталим 

удружењима у периоду 01.01-30.06.2018. године 

Р.б. Назив удружења 
Износ (КМ) 

Редовно Буџ.резерва Укупно 

1 Мото клуб "Прњавор `07" Прњавор 12.000,00 0,00 12.000,00 

2 
Удружење избјеглих,  расељених и других лица 

РС "Останак" О.О. Прњавор 
4.000,00 0,00 4.000,00 

3 Удружење жена "Тканица" Прњавор 500,00 0,00 500,00 

4 СПКД "Просвјета" ОО Прњавор 3.400,00 4.200,00 7.600,00 

5 ГКУД "Пронија" Прњавор 2.000,00 500,00 2.500,00 

6 Планинарско друштво "Корак више" Прњавор 900,00 500,00 1.400,00 

7 Удружење писаца завичаја "Прњавор" Прњавор 200,00 200,00 400,00 

8 
Удружење пољопривредних произвођача "Сноп" 

Прњавор 
0,00 500,00 500,00 

9 УКПД "Тарас Шевченко" Прњавор 0,00 2.000,00 2.000,00 

10 Хуманитарна организација Срби за Србе Пале 0,00 400,00 400,00 

У К У П Н О 23.000,00 8.300,00 31.300,00 

  

Средства сапозицијеПомоћ удружењима националних мањина (потрошачка јединица 

00750150) искоришћена су у износу од 12.400,00 КМ што је 55,36% од плана са извршеним 
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реалокацијама. Расподјела редовно планираних средстава је извршена на основу Одлуке о 

условима и начину расподјеле средстава са буџетске позиције – Помоћ удружењима 

националних мањина у 2018. години („Службени гласник општине Прњавор“, број 7/18) у 

износу од 10.000,00 КМ, док је из средстава текуће буџетске резерве обезбијеђено 2.400,00 

КМ.Преглед расподијељених средстава удружењима националних мањина у периоду 01.01-

30.06.2018. године дат је у наредној табели.  

 

 

 

 

 

 

Табела бр. 7. Преглед дозначених средстава удружењима националних мањина 

у периоду 01.01-30.06.2018. године 

Р.б. Назив удружења 
Износ (КМ) 

Редовно Буџ.резерва Укупно 

1 Удружење Италијана Штивор, "Клуб Трентини"  1.500,00 0,00 1.500,00 

2 Удружење Чеха "Чешка беседа" Маћино брдо 1.400,00 0,00 1.400,00 

3 УКПД "Тарас Шевченко" Прњавор 3.300,00 0,00 3.300,00 

4 Удружење Украјинаца "Златни клас" Прњавор 2.300,00 0,00 2.300,00 

5 Удружење Рома општине Прњавор 500,00 0,00 500,00 

6 Удружење Рома "Ромска дјевојка - Романи ћеј" 500,00 1.800,00 2.300,00 

7 Удружење Пољака и пријатеља "Boleslawiec" 500,00 300,00 800,00 

8 Савез НВО Рома Републике Српске  0,00 300,00 300,00 

У К У П Н О 10.000,00 2.400,00 12.400,00 

 

 Средства за помоћ вјерским заједницама (заштита културно-историјског 

наслијеђа) (потр. јед. 00750150) у извјештајном периоду искоришћена су у укупном износу од            

53.500,00 КМ, што је 93,69% од планираних средстава са извршеним реалокацијама. Износ од 

46.400,00 КМ додијељен је из редовних буџетских средстава, у складу са Одлуком о расподјели 

средстава са буџетске позиције Помоћи вјерским заједницама (заштита културно-историјског 

наслијеђа) („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 1/18), док је износ од 7.100,00 КМ 

додијељен из средстава текуће буџетске резерве. Додијељена средства у периоду 01.01-

30.06.2018. године односе се на сљедеће вјерске заједнице: 

 

Табела бр. 8. Преглед дозначених средстава вјерским заједницама 

у периоду 01.01-30.06.2018. године 

Р.б. Назив вјерске заједнице 

Износ (КМ) 

Редовно 
Буџ. 

резерва 
Укупно 

1 СПЦО Прњавор 10.300,00 2.500,00 12.800,00 

2 СПЦО Насеобина Лишња 10.300,00 600,00 10.900,00 

3 СПЦО Велика Илова 10.000,00 0,00 10.000,00 

4 СПЦО Поточани 8.300,00 0,00 8.300,00 

5 СПЦО Слатина Прњавор 300,00 0,00 300,00 
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6 СПЦО Кремна-Вучијак 300,00 0,00 300,00 

7 СПЦО Гаљиповци 300,00 0,00 300,00 

8 СПЦО Доњи Вијачани 300,00 0,00 300,00 

9 СПЦО Штрпци 0,00 2.000,00 2.000,00 

10 Меџлис исламске заједнице Прњавор 4.100,00 2.000,00 6.100,00 

11 
Украјинска гркокатоличка парохија 

Преображења Господњег Прњавор 
2.200,00 0,00 2.200,00 

У К У П Н О 46.400,00 7.100,00 53.500,00 

 

 

 

 Ђ. Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују 

из буџета општине 
 

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

су у износу од 1.327.973,95 КМ, што је 48,61% од планираних средстава.Дознаке на име 

социјалне заштите које су реализоване у извјештајном периоду односе се на дознаке грађанима 

и пружаоцима услуга социјалне заштите које се реализују преко Центра за социјални рад у 

укупном износу од 1.048.360,91 КМ, и дознаке грађанима које се реализују преко одјељења 

Општинске управе општине Прњавор у укупном износу од 279.613,04 КМ. 

У наставку извјештаја дајемо детаљније образложење о извршењу неколико значајнијих 

позиција које се односе на дознаке на име социјалне заштите. 

 

Средства за стипендије ученика и студената(потр. јединица 00750150)реализована су 

у износу од 166.560,00 КМ, што је 56,52% у односу на план. Ова средства су искоришћена за 

стипендирање ученика и студената који право на стипендију остваре испуњавањем услова 

прописаних Одлуком о стипендирању ученика и студената („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 4/13, 3/14 и 28/16). У складу са Одлуком, стипендије се исплаћују мјесечно у 

десет једнаких износа, за сваки мјесец у години осим за 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 2017/2018 годину („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 4/18) утврђен је 

мјесечни износ стипендије за школску 2017/2018 годину и то: ученичка стипендија 70,00 КМ, 

студентска стипендија 100,00 КМ, 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 150,00 КМ, стипендија за троје 

студената са Косова и Метохије 100,00 КМ и стипендија за посебно надарену и талентовану 

дјецу 150,00 КМ. У односу на школску 2016/2017 годину није било измјена у висини мјесечне 

стипендије. 

 

 Средства за једнократне помоћи (потр. јед. 00750150) су искоришћена у укупном 

износу од 45.275,00 КМ што је 83,34% од плана са извршеним реалокацијама. У складу са 

Правилником о додјели једнократних новчаних помоћи грађанима из буџета општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 21/09, 2/11),гдје захтјеве за додјелом 

једнократних новчаних помоћи рјешава Комисија на основу услова утврђених Правилником, 

одобрено је 5.950,00 КМ, док је 39.325,00 КМ додијељено из средстава текуће буџетске 

резерве.  
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 Средства за једнократне помоћи за треће и свако сљедеће новорођено дијете (потр. 

јед. 00750150) су искоришћена у износу од 19.800,00 КМ што је 99% од планираних средстава 

за ове намјене на годишњем нивоу. Ова средства се додјељују у складу са Одлуком начину и 

поступку додјеле средстава за треће и свако сљедеће новорођено дијете на подручју општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 3/18), према којој висина накнаде за 

рођење трећег дјетета износи 500,00 КМ, а за рођење четвртог и сваког сљедећег дјетета 300 

КМ. 

 

Средства за једнократне новчане помоћи појединцима из борачке популације 

(потр. јединица 00750180) реализована су у износу од 19.200,00 КМ, што је 38,25% од 

планираних средстава са извршеним реалокацијама. Од укупно додијељених средстава за 

једнократне помоћи са ове буџетске позиције, 200,00 КМ је обезбијеђено из средстава текуће 

буџетске резерве, док су преостала средства у износу од 19.000,00 КМ додијељена 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, 3/15 и 9/17) и Програма за рјешавање питања из области борачко-

инвалидске заштите у општини Прњавор за 2018. годину („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 5/18). У складу са Правилником и Програмом, једнократне новчане помоћи 

одобравају се у случају смрти чланова породице погинулих и несталих бораца, смрти РВИ од I 

до IV категорије – инвалидности 100% до 80%, смрти демобилисаних бораца ВРС 1. и 2. 

категорије и у случају смрти корисника породичне и личне инвалиднине, по основу учешћа у 

НОР-у; затим у случају идентификације посмртних остатака несталих бораца ВРС; у сврху 

лијечења и куповине лијекова; у случајевима када се ради о изузетно тешком здравственом 

стању; за ублажавање тешког материјалног положаја и др. 

 

 Е. Расходи финансирања и други финансијски трошкови 

између јединица власти 

 
 Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица 

властиреализовани су у износу од 1.942,00 КМ, што је 48,55% планираних средстава. Ови 

расходи се односе на расходе по основу камата на кредит Краљевине Шпаније. Општина 

Прњавор се задужила према Републици Српској по пројекту изградње система 

водоснабдијевања општине Прњавор у износу од 1.942.909,15 ЕУР-а („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 5/02), а  кредит општини Прњавор обезбијеђен је из намјенског 

кредита Краљевине Шпаније одобреног Босни и Херцеговини односно Републици Српској као 

супсидијарном дужнику, и пренесен је Општини под истим условима под којима га користи 

Република Српска. 

 

 Ж. Расходи по судским рјешењима 
 

 Расходи по судским рјешењима извршени су у износу од 86.750,84 КМ, што је 55,80% у 

односу на планирана средства. Ови расходи обухватају расходе по основу главнице дуга по 

судским рјешењима износ од 30.440,81 КМ, расходе по основу камата по судским рјешењима 

износ од 18.139,01 КМ, расходе по основу адвокатских и правних услуга по судским 

рјешењима износ од 30.191,02 КМ, те остале расходе по судским рјешењима износ од 7.980,00 

КМ 
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 З. Трансфери између и унутар јединица власти 
  

 Трансфери између и унутар јединица власти извршени су у износу од 95.009,48 КМ, што 

је 50,48% у односу на планирана средства, и сви се односе на трансфере између различитих 

јединица власти. У оквиру трансфера између различитих јединица власти исказују се дознаке 

према буџету или буџетским корисницима других јединица власти (држава, ентитет, јединице 

локалне самоуправе, фондови обавезног социјалног осигурања и др.) које имају за циљ да 

помогну у обављању редовних активности или специфичне групе активности (пројекта) 

примаоца дознаке. Извршење трансфера у првом полугодишту 2018. године односи се на 

намјенска издвајања Фонду здравственог осигурања за здравствену заштиту штићеника Центра 

за социјални рад у износу од 63.953,89 КМ, средства за помоћ основним школама за редовне 

активности и такмичења ученика у износу од 24.515,00 КМ, трансфер Фонду солидарности за 

дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству износ од 1.503,54 КМ, 

и обавезе према другим јединицама власти по основу кварталних записника Пореске управе о 

обрачуну и поравнању више и погрешно уплаћених јавних прихода у износу од 5.037,05 КМ, 

које се евидентирају у оквиру трансфера у складу са инструкцијом Министарства финансија 

Републике Српске. 

Средства за помоћ основним школама (потр. јед. 00750150) су реализована у укупном 

износу од 14.520,00 КМ, што је извршење од 100% у односу на планирана средства са 

извршеним реалокацијама. Из редовних средстава за ове намјене, на основу Одлуке о 

расподјели средстава са буџетске позиције Помоћ основним школама („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 3/18), расподијељено је 13.440,00 КМ, док су средства у износу од 

1.080,00 КМ за помоћ основним школама обезбијеђена из текуће буџетске резерве. Преглед 

укупно дозначених средстава по основним школама дат је у сљедећој табели: 

 

Табела бр. 9. Преглед дозначених средстава основним школама 

у периоду 01.01-30.06.2018. години 

Р.б. Назив Основне школе 
Износ (КМ) 

Редовно Буџ.резерва Укупно 

1 ОШ "Вук Караџић" Доњи Вијачани 4.000,00 0,00 4.000,00 

2 ОШ "Иво Андрић" Кулаши 3.000,00 0,00 3.000,00 

3 ОШ "Свети Сава" Горњи Смртићи 1.000,00 0,00 1.000,00 

4 ОШ "Меша Селимовић" Насеобина Лишња 5.440,00 480,00 5.920,00 

5 ОШ "Никола Тесла" Прњавор 0,00 600,00 600,00 

У К У П Н О 13.440,00 1.080,00 14.520,00 

 

 Средства за такмичења ученика (потрошачка јединица 00750150) су реализована у 

износу од 9.995,00 КМ, или са 99,95% 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. 10. Преглед дозначених средстава основним школама  

за такмичења ученика упериоду 01.01-30.06.2018. године 
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Р.б. Назив Основне школе Износ (КМ) 

1 ОШ "Никола Тесла" Прњавор 3.203,00 

2 ОШ"Бранко Ћопић" Прњавор 1.278,00 

3 ОШ "Милош Црњански" Поточани 1.303,00 

4 ОШ "Меша Селимовић" Насеобина Лишња 1.003,00 

5 ОШ "Вук Караџић" Доњи Вијачани 510,00 

6 ОШ "Иво Андрић" Кулаши 778,00 

7 ОШ "Петар Кочић" Шибовска 1.185,00 

8 ОШ "Свети Сава" Горњи Смртићи 735,00 

У К У П Н О 9.995,00 

 

 

 

 

 

И. Издаци за нефинансијску имовину 

 
Издаци за нефинансијску имовину извршени су у износу од 549.666,69 КМ, што је 

19,52% од планираних средстава. Издаци за нефинансијску имовину обухватају издатке за 

произведену сталну имовину, издатке за непроизведену сталну имовину и издатке за залихе 

материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 

Издаци за произведену сталну имовину извршени су у износу од 543.174,61 КМ, што 

је 20,19% од планираних средстава. Ови издаци обухватају издатке за изградњу и прибављање 

зграда и објеката, издатке за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и 

објеката, издатке за набавку постројења и опреме и издатке за инвестиционо одржавање 

опреме, и односе се на следеће: 

-капиталне инвестиције из властитих средстава .................................. 157.301,14 КМ 

- капиталне инвестиције из намјенски дозначених средстава .............. 76.821,46 КМ 

-капиталне инвестиције из кредитних средстава ................................... 73.983,18 КМ 

- издаци настали по основу реализације Плана утрошка новчаних 

  средстава која потичу од прихода од посебних намјена за шуме 

  за 2018. годину ....................................................................................... 203.469,87 КМ 

- средства за набавку опреме – Општинска управа ............................... 18.435,36 КМ 

- средства за инвестиционо одржавање и набавку опреме – 

  екстерни корисници ................................................................................ 13.163,60 КМ 

  УКУПНО:.............................................................................................. 543.174,61 КМ 

 

Издаци за непроизведену сталну имовину реализовани су у износу од 1.120,00 КМ, 

што је 1,02% од планираних средстава за ове намјене. Ови издаци се односе на издатке за 

прибављање земљишта (потпуна експропријација). 

 

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

у износу од 5.372,08 КМ, што је 34,58% од плана за 2018. годину, а односе се на издатке за 

залихе ситног инвентара, ауто-гума, одјеће, обуће и сл. (Општинска управа) износ од 1.963,00 
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КМ, и издатке за залихе материјала, робе и ситног инвентара екстерних буџетских 

корисникаизнос од 3.409,08 КМ. 

 

3.3.3. Јавне инвестиције у складу са Одлуком о одређивању 

приоритетних пројеката из Програма јавних улагања Републике 

Српске за финансирање из буџета Републике 
 

У складу са чланом 22. став (1) тачка 6. Правилника о форми и садржају буџета и 

извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, број 100/13 и 102/16) 

полугодишњи и годишњи извјештаји о извршењу буџета треба да садрже информацију о 

јавним инвестицијама у складу са Одлуком о одређивању приоритетних пројеката из Програма 

јавних улагања Републике Српске за финансирање из буџета Републике. 

Одлуком о измјенама Одлуке о утврђивању приоритетних пројеката из Програма јавних 

инвестиција Републике Српске за финансирање из буџета у 2017. години, са расподјелом 

средстава (Службени гласник Републике Српске“, број 5/18), која је ступила на снагу 28. 

јануара 2018. године, одобрена су средства у износу од 76.210,00 КМ у сврху суфинансирања 

санације Основне школе „Милош Црњански“ Поточани. Носилац пројекта је Министарство 

просвјете и културе РС.У складу са Инструкцијом Министарства финансија РС о начину 

рачуноводственог обухвата и праћења јавних инвестиција из буџетских средстава у 2017. 

години одобрена средства по основу Програма јавних инвестиција прокњижена су као приход 

2017. године (конто 787200 – Трансфери од ентитета), јер ова средства терете Буџет Републике 

Српске у 2017. години. Будући да општина Прњавор суфинансира реализацију предметног 

пројекта одређено је да се средства трансферишу општини Прњавор, чиме ће општина пратити 

реализацију одобрених средстава. Министарство просвјете и културе РС уплатило је одобрена 

средства на Рачун посебних намјена општине Прњавор 02. фебруара 2018. године.Укупно 

утрошена намјенска средства у извјештајном периоду износе 75.529,76 КМ, док је у јулу 

реализован остатак одобрених средстава у износу од 680,24 КМ. 

Одлуком о измјенама Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних 

инвестиција Републике Српске за финансирање из буџета у 2018. години, са расподјелом 

средстава (Службени гласник Републике Српске“, број 57/18) за пројекат „Локална путна 

инфраструктура у општини Прњавор“ , чији је носилац општина Прњавор, одобрена су 

средства у износу од 800.000,00 КМ. Одлука је ступила на снагу 03. јула 2018. године. 

Реализација пројекта ће се вршити на начин да ће општина Прњавор проводити поступак 

јавних набавки и вршити уговарање радова са добављачима. Потписане и овјерене оригиналне 

документе – ситуације/рачуне општина Прњавор ће достављати Министарству финансија, а 

Министарство финансија ће из одобрених средстава за пројекат вршити плаћања директно 

добављачима. 

 

3.4. ФИНАНСИРАЊЕ 
 

 Буџет општине, као и извјештаји о извршењу буџета, поредбуџетских 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, нето ефекти остварени од задуживања и отплате дугова, нето ефекти 

од осталих примитака и издатака и расподјела суфицита из ранијих периода. 
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 У периоду 01.01-30.06.2018. године остварени су негативни ефекти из финансирања у 

износу од -317.001,09 КМ, а који су настали као збир негативних ефекатаиз задуживања у 

износу од -522.152,56 КМ,позитивних ефеката од осталих примитака и издатака у износу од         

10.641,63 КМ и расподјеле суфицита из ранијих периода у износу од 194.509,84 КМ. 

 Примици од задуживања у извјештајном периоду износе 5.607.211,16 КМ, и односе се 

на повучена средства кредитног задужења од 7 мил. КМ.У складу са Одлуком о кредитном 

задужењу општине Прњавор за рефинансирање кредитних обавеза и финансирање капиталних 

инвестиција („Службени гласник општине Прњавор“, број 31/17) кредит од 7 мил. КМ 

намијењен је за рефинансирање неисплаћеног дугорочног дуга износ од 5.533.227,98 КМ, и за 

капиталне инвестиције износ од 1.466.772,02 КМ.Дио кредита намијењен за рефинансирање 

неисплаћеног дугорочног дуга повучен је у јануару 2018. године, када је и прешао у отплату, 

будући да овај дио кредита није имао грејс период. Од дијела кредита намијењеног за 

капиталне инвестиције у извјештајном периоду повучено је 73.983,18 КМ. За дио кредита 

намијењен за капиталне инвестиције у 2018. години одобренје грејс период у трајању од 10 

мјесеци (до краја октобра 2018. године).Током трајања грејс периода одобрена средства за 

капиталне инвестицијеповлаче се сукцесивно на основу захтјева Општине.Издаци за отплату 

дугова у извјештајном периоду износе 6.129.363,72 КМ. Дио средстава за отплату дугова 

(5.533.227,98 КМ) обезбијеђен је из кредитног задужења и искоришћен је за затварање 5 

постојећих кредита, одн. за исплату остатка главнице дуга са стањем на дан 31.12.2017. године 

(кредит од 4 мил. КМ, кредит од 3 мил. КМ, кредит од 500.000,00 КМ, кредит од 2,5 мил. КМ и 

кредит од 300.000,00 КМ). Преостали дио средстава за отплату дугова у износу од 596.135,74 

КМ финансиран је из властитих средстава и односи се на отплату главнице дуга по кредитима 

од 7 мил. КМ (отплата дијела кредита од 5.533.227,98 КМ који је прешао у отплату) и 5 мил. 

КМ. 

 Позитивни ефекти од осталих примитака и издатака настали су као разлика између 

остварених осталих примитака у износу од 39.967,46 КМ, и осталих издатака у износу од 

29.325,83 КМ. Остали примици се односе на примитке по основу аванса у износу од 4.925,00 

КМ и примитке од фондова обавезног социјалног осигурања по основу рефундације 

исплаћенихнето плата за вријеме боловања и породиљског одсуства износ од 35.042,46 КМ, 

док се остали издаци односе на издатке по основу поврата/прекњижавања јавних прихода 

наплаћених у ранијим годинама по рјешењима Пореске управе износ од 569,42 КМ, издатке за 

накнадеплата за породиљско одсуство и за вријеме боловања који се рефундирају од фондова 

обавезног социјалног осигурања износ од 27.988,41 КМ, и рефундације по основу књижних 

обавјештења добијених од Пореске управе РС износ од 768,00 КМ. 

 У оквиру расподјеле суфицита из ранијих периода буџетом је планиран утрошак 

неутрошених намјенских средстава из ранијих година у укупном износу од 499.381,85 КМ, и то 

по основу донација Ватрогасног савеза РС износ од 59.381,85 КМ, по основу накнада за 

коришћење шума износ од 190.000,00 КМ, по основу посебних водних накнада износ од 

180.000,00 КМ, и по основу средстава за финансирање посебних мјера заштите од пожара 

износ од 70.000,00 КМ. У извјештајном периоду укупно утрошена пренесена намјенска 

средства износе 194.509,84 КМ, и односе се на средства од накнада за коришћење шума износ 

од 175.305,42 КМ, и средства од посебних водних накнада износ од 19.204,42 КМ. 

 

3.5. БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА 

– ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА 
 

Скраћени преглед буџетске потрошње по организационим јединицама у периоду 01.01-

30.06.2018. године дат је у следећем табеларном прегледу, гдје су приказани усвојени буџет  за 
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2018. годину, буџет са извршеним реалокацијама за период 01.01-30.06.2018. године, одобрени 

оперативни буџет за период 01.01-30.06.2018. године и извршење буџета по организационим 

јединицама за период 01.01-30.06.2018. године: 

 

Табела бр. 11. Извршење буџета по организационим јединицама 

за период 01.01-30.06.2018. године 

Ред. 

бр. 
Назив потрошачке јединице 

Буџет за 

2018. 

годину 

Буџет 

са извршеним 

реалокацијама 

за период  

01.01-

30.06.2018. 

године 

Оперативни 

буџет за 

период  

01.01-

30.06.2018. 

године 

Извршење 

01.01-

30.06.2018. 

године 

1 2 3 4 5 6 

1 Скупштина општине и Стручна службаСО –е 321.000,00 321.000,00 150.430,00 133.243,79 

2 Кабинет начелника 81.500,00 85.500,00 74.920,00 72.898,43 

3 
Одсјек за јавне набавке, правна питања и 

прописе 
277.000,00 277.000,00 157.400,00 98.185,37 

3 Одјељење за општу управу 44.900,00 44.900,00 20.790,00 15.559,67 

4 Одјељење за финансије 3.045.500,00 3.045.500,00 1.492.095,00 1.569.953,34 

5 
Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности 
1.173.400,00 1.277.564,00 716.062,00 702.357,07 

6 Одјељење за просторно уређење 90.400,00 90.400,00 42.000,00 25.214,13 

7 
Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције 
2.798.872,02 2.783.432,02 1.707.356,00 963.665,34 

8 
Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну 

заштиту 
353.500,00 356.708,00 179.432,50 136.492,73 

9 Одјељење за инспекцијске послове 37.400,00 37.400,00 17.430,00 10.773,07 

10 
Одјељење за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство 
1.172.400,00 1.172.400,00 481.300,00 346.516,82 

11 Одсјек за заједничке послове 428.000,00 429.434,00 236.434,00 182.074,32 

12 Територијална ватрогасна јединица Прњавор 331.781,85 331.781,85 149.900,00 11.310,41 

13 ЈУ Центар за социјални рад 2.752.450,00 2.757.850,00 1.389.770,00 1.288.228,97 

14 ЈУ Гимназија Прњавор 74.500,00 75.500,00 35.669,00 29.043,08 

15 
ЈУ Центар средњих школа "Иво Андрић" 

Прњавор 
91.150,00 92.545,50 48.871,50 45.879,35 

16 
ЈУ Музичка школа "Константин Бабић" 

Прњавор 
11.500,00 11.500,00 7.715,00 6.967,37 

17 ЈУ Центар за културу Прњавор 160.000,00 165.000,00 89.700,00 86.444,75 

18 ЈУ Дјечији вртић "Наша радост" 629.900,00 629.900,00 312.208,00 288.516,15 

19 ЈУ Народна библиотека Прњавор 9.800,00 9.800,00 4.450,00 3.295,76 

20 Остала буџетска потрошња 7.189.427,98 7.179.027,98 6.299.977,98 6.270.694,94 

21 Некласификовани расходи - буџетска резерва 160.000,00 60.238,50 4.038,50 0,00 

  УКУПНО: 21.234.381,85 21.234.381,85 13.617.949,48 12.287.314,86 

 

 

4. РЕАЛОКАЦИЈЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 
 

У складу са чланом 41. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и чланом 10. Одлуке о 

извршењу буџета општине Прњавор за 2018. годину („Службени гласник општине Прњавор“ 
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број 33/17) начелник општине може на приједлог Одјељења за финансије средства распоређена 

буџетом прераспоређивати и то: 

- у оквиру потрошачке јединице без ограничења, и 

- између потрошачких јединица, и то до износа од 5% у односу на укупну вриједност 

планираних средстава потрошачке јединице са које се врши реалокација. 

 

Приједлог за реалокацију средстава покреће буџетски корисник тако што подноси 

захтјев за реалокацију Одјељењу за финансије, које исти разматра и доставља начелнику 

општине приједлог прерасподјеле средстава на одобравање. Начелник је обавезан да 

полугодишње извјештава Скупштину општине о извршеној прерасподјели средстава. Закључци 

о извршеним реалокацијама објављују сe у Службеном гласнику општине Прњавор. 

У периоду 01.01-30.06.2018. године одобрено је укупно18 реалокација буџетских 

средстава, укупне вриједности 205.155,90 КМ. Детаљне информације о одобреним редовним 

реалокацијама у извјештајном периоду (број и датум закључка о реалокацији, број и назив 

организационе јединице и буџетска позиција са које је извршена реалокација, број и назив 

организационе јединице и буџетска позиција на коју је извршена реалокација и износ 

реалокације) дате су у прилогу овог извјештаја, у табели бр. 2. 

 

5. РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

Буџетска резерва представља дио планираних средстава буџета која се могу користити за: 

− покривање непредвиђених издатака за које нису планирана средства у буџету, 

− буџетске издатке за које се покаже да планирана буџетска средства нису довољна, 

− привремено извршавање обавеза буџета усљед смањеног обима буџетских средстава, и 

− изузетно за остале намјене у складу са одлукама начелника општине. 

 

Средства буџетске резерве се не планирају на одређеном организационом, економском, 

као ни функционалном коду. Одобравање коришћења средстава буџетске резерве врши 

начелник општине у форми закључка, након чега се средства буџетске резерве реалоцирају на 

одговарајућу потрошачку јединицу и позицију у буџету, у складу са намјеном за коју су 

средства одобрена. У табеларном дијелу буџета трошење одобрених средстава текуће буџетске 

резерве ради јаснијег идентификовања раздвојено је у односу на трошење редовних буџетских 

средстава. 

Законом о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и Одлуком о извршењу буџета општине Прњавор за 

2018. годину („Службени гласник општине Прњавор“, број 33/17) прописани су рокови 

извјештавања о коришћењу средстава текуће буџетске резерве. Одјељење за финансије је 

обавезно да тромјесечно извјештава начелника општине о коришћењу средстава текуће 

буџетске резерве, а начелник општине је обавезан да полугодишње и годишње извјештава 

Скупштину општине о коришћењу средстава буџетске резерве.    

У периоду 01.01-30.06.2018. године одобреноје укупно 105 реалокацијасредстава текуће 

буџетске резерве, а укупна вриједност извршених реалокација износи 99.761,50 КМ, што је 

62,35% од планираних средстава на годишњем нивоу.Посматрано по групама конта, средства 

текуће буџетске резерве су у посматраном периоду распоређена како слиједи:  

� 412200 – Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 

 транспортних услуга износ од 1.175,00 КМ, 

� 412400 – Расходи за материјал за посебне намјене износ од 200,00 КМ, 
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� 412900 – Остали непоменути расходи износ од 1.434,00 КМ 

� 415200 – Грантови у земљи  износ од 47.988,00 КМ, 

� 416100 – Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине  износ од  

46.864,00 КМ, 

� 487900 – Трансфери између различитих јединица власти износ од 1.080,00 КМ и 

� 511300 – Набавка опреме износ од 1.020,50 КМ. 

 

У прилогу овог извјештаја, у табели бр. 3, датесу детаљне информације ореалоцираним 

средствима текуће буџетске резерве у периоду 01.01-30.06.2018. године (број и датум закључка 

о реалокацији, конто и назив буџетске позиције на коју је извршена реалокација, износ и сврха 

одобрених средстава). 

 

 

 

 

 

6. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА 

РАЧУНИМА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
 

  Општина Прњавор своје финансијске трансакције обавља преко жиро рачуна отворених 

код пословних банака – јединственог рачуна трезора и рачуна посебних намјена. Стање 

новчаних средстава општине Прњавор на почетку и на крају извјештајног периода дато је у 

сљедећем табеларном прегледу: 

 

Табела бр. 12. Почетно и завршно стање банковних рачуна општине 

Ред. 
бр. 

Б А Н К О В Н И   Р А Ч У Н  
Стање  

01.01.2018.  
године 

Стање 
30.06.2018. 
године 

1 555-007-01215707-45 ЈР Трезора, Нова банка а.д. Бијељина 468.357,22 645.300,02 

2 555-007-02215707-61 Рачун посебних намјена 147.308,24 163.325,04 

3 555-007-03215707-77 Рачун посебних намјена за воде 199.859,15 174.636,46 

4 555-007-05215707-12 Рачун за поврат и прекњижавање ЈП 23,93 654,18 

5 555-007-07215707-44 Рачун посебних намјена за ЛЕАП 109,28 109,35 

6 555-007-04215707-93 Рачун за средства социјалне заштите 14.601,48 5.381,51 

7 555-007-06215707-28 Рачун за шуме 233,36 14.948,26 

8 555-110-10002437-87 Девизни рачун 0,00 129,22 

УКУПНО: 830.492,66 1.004.484,04 

 
Јединствени рачун трезора је рачун на који се врше све уплате средстава на име 

општине Прњавор и са којег се врши плаћање свих буџетских издатака, осим прилива и одлива 

средстава чија се реализација по основу посебних прописа прати преко рачуна посебних 

намјена. На Јединствени рачун трезора врши се дневно пражњење Рачуна јавних прихода 

општине Прњавор, на који порески обвезници врше уплате пореза и накнада који припадају 

општини Прњавор у 100% износу, затим на овај рачун се врши распоред јавних прихода који се 
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у складу са Законом о буџетском систему РС дијеле између буџета Републике и буџета 

општина и градова, распоред припадајућег дијела ПДВ-а са рачуна Управе за индиректно 

опорезивање БиХ, уплата примитака за нефинансијску имовину, примитака од задуживања  и 

осталих примитака. 

 Рачун посебних намјена је најзначајнији рачун из групе рачуна посебних намјена, и 

његово стање на дан 30.06.2018. године износи 163.325,04 КМ. На овај рачун врше се све 

уплате средстава намјенског карактера одобрених општини Прњавор (грантови, трансфери од 

других јединица власти), укључујући и уплате одобрених средстава која нису била претходно 

планирана буџетом, као и праћење намјенског трошења наведених средстава. На овај рачун 

уплаћују се и средства која су на основу одлуке СО Прњавор намијењена за реализацију тачно 

одређених пројеката (у претходном периоду средства од продаје Црвеног крста, средства од 

продаје Музичке школе и сл.). Највећи износ средстава на рачуну посебних намјена на дан 

30.06.2018. године (износ од 59.381,85 КМ) односи се на неутрошена средства из ранијих 

година дозначена од стране Ватрогасног савеза РС за набавку грађевинских објеката и 

унапређење заштите од пожара, затим неутрошена средства Министарства за избјеглице и 

расељена лица РС за санацију друштвених домова у износу од 28.708,30 КМ, неутрошена 

средства мјесних заједница у износу од 25.072,32 КМ пренесена на рачун посебних намјена 

када је извршено затварање рачуна мјесних заједницау износу од 25.072,32 КМ, преостали дио 

средстава Министарства просвјете и културе РС на име суфинансирања санације Основне 

школе "Милош Црњански" Поточани износ од 25.004,56 КМ (од овог износа утрошено 

24.324,32 КМ, али са 30.06.2018. год. није извршено плаћање рачуна), нереализована средства 

општине Центар Сарајево за подршку одрживом повратку у износу од 10.000,00 КМ,  и др. 

 

7. ИНФОРМАЦИЈА О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ 
 

 Општина Прњавор је корисник 3 намјенска кредита и то: 

 

� Робни кредит Краљевине Шпаније, за пројекат изградње система водоснабдијевања 

општине Прњавор, у висини 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 и 

� Кредит од 7.000.000,00 КМ за рефинансирање неисплаћеног дугорочног дуга и 

капиталне инвестиције у 2018. 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 годинакоји је урачунат у рок отплате, 

икаматном стопом од 0,1% годишње. Прва рата заотплатуглавнице овог кредита доспјела 

је11.07.2018. године.Даља отплата ће се вршити у 43 полугодишња ануитета, са једнаким 

износом главнице од88.362,40 КМ и различитим износима камата.Током трајања грејс периода 

плаћала се само камата два пута годишње, што је на годишњем нивоу износило 3.852,34 

КМ.Преостали износ дуга по овом кредиту на дан 30.06.2018. године (главница) 

износи3.799.583,92 КМ, а потенцијалне камате 40.442,01 КМ, што укупно износи 3.840.025,93 

КМ. 

 

 Кредит од 5.000.000,00 КМ (НЛБ 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 
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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 којој се овај кредит отплаћује 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 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 плаћала само 

камата на остатак дуга, а даља отплата кредита почела је од јануара 2018. године и трајаће до 

децембра 2019. године. Преостали износ дуга по овом кредиту на дан 30.06.2018. године 

(главница) износи 856.554,26 КМ, а потенцијалне камате 11.545,03 КМ, што укупно износи 

868.099,29 КМ. 

 

 Кредит од 7.000.000,00 КМ(Уникредит банка и НЛБ Банка)је у складу са Одлуком о 

кредитном задужењу („Службени гласник општине Прњавор“, број 31/17) намијењен за 

рефинансирање неисплаћеног дугорочног дуга износ од 5.533.227,98 КМ, и за финансирање 

капиталних инвестиција износ од 1.466.772,02 КМ. Уговор о кредиту закључен је дана 

26.01.2018. године. Кредит је са роком отплате 8 година, без грејс периода за кредитна средства 

намијењена за рефинансирање неисплаћеног дугорочног дуга, а са грејс периодом од 10 

мјесеци за кредитна средства намијењена за финансирање капиталних инвестиција. Укупно 

повучена кредитна средства на дан 30.06.2018. године износе 5.607.211,16 КМ (износ од 

5.533.227,98 КМ повучен у јануару, а износ од 73.983,18 КМ намијењен за капиталне 

инвестиције повучен је у јуну). Уговорена каматна стопа по кредиту од 7 мил. КМ је фиксна и 

износи 3,75% годишње. Укупне пројектоване обавезе по кредиту од 7 мил. КМ износе 

8.110.291,19 КМ (главница 7 мил. КМ + камата 1.110.291,19 КМ). Стање дуга по кредиту од 7 

мил. КМ на дан 30.06.2018. године износи 6.092.258,21 КМ, и односи се на стање дуга са 

припадајућим каматама по основу повученог износа кредита (5.607.211,16 КМ), будући да се 

код израчунавања стања дуга не узимају у обзир одобрена кредитна средства која нису 

реализована. Стање главнице дуга по основу повученог износа кредита на дан 30.06.2018. 

године износи 5.291.789,28 КМ, а припадајућа камата 800.463,93 КМ, што укупно износи 

6.092.258,21 КМ. 

 

 Општина Прњавор је 25.06.2010. године издала Гаранцију за кредитно задужење ЈП 

„ДЕП-ОТ“ Бањалука, на износ од 150.000,00 EUR, што представља 10% од укупно одобреног 

кредита ЈП „ДЕП-ОТ“, у чијем оснивачком капиталу општина Прњавор и учествује у 

наведеном проценту, увећан за износ трошкова утврђен Споразумом о кредиту (камата, 

приступна такса и др.). Јавно предузеће “ДЕП-ОТ“ Бањалука се кредитно задужило за износ од 

1.500.000,00 EUR из средстава Свјетске банке - Међународнe банкe за обнову и развој, за 

реализацију Другог пројекта  за управљање чврстим отпадом, а гаранције за отплату овог 

кредита обезбиједиле су општине оснивачи комуналног предузећа. Рок отплате овог кредита је 

двадесет година, уз грејс период од осам година који је урачунат у рок отплате, и каматну 

стопу шестомјесечни LIBOR + варијабилна маржа. Прва рата овог кредита доспјела је на 

плаћање 15. децембра 2016. године, отплата се врши 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. Буџетом општине за 2018. годину планирана 

су средства за потенцијалне обавезе по основу издатих гаранција у износу од 25.000,00 КМ. 
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 Дуг општине Прњавор на дан 30.06.2018. године (главница + припадајуће камате) 

износи 10.800.383,43 КМ. У износ стања дуга на дан 30.06.2018. године није укључен дио 

кредита од 7 мил. КМ који није повучен са 30.06.2018. године (износ од 1.392.788,84 КМ 

намијењен за капиталне инвестиције у 2018. години). Према пројекцијама на дан 30.06.2018. 

године, годишња отплатна квота (главница + камата) општине Прњавор у 2018. години 

износиће1.507.237,56 КМ. Стављањем у омјер овог износа са оствареним буџетским приходима 

(порески + непорески) који су у 2017. години износили12.028.417,09 КМ, добије се стопа 

задужености општине Прњавор у 2018. години од 12,53%.  

  

 


