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УВОДНА РИЈЕЧ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

 

Драги суграђани,

У циљу побољшања Ваше информисаности и нивоа транспа-
рентности Општинске управе, представљамо Вам “Буџет за 
грађане“ који на једноставан начин приказује како ће се 
обезбиједити и утрошити средства буџета Општине Прња-
вор у 2019. години.

“Буџет за грађане“ је водич који је намијењен свима који желе 
да се упознају са процесом буџетирања и активностима које 
се финансирају из општинског буџета. Полазећи од чињенице 
да су буџетска средства јавна и да се ради о средствима свих 
грађана Општине, наша је обавеза да истим располажемо у 
најбољем интересу локалне заједнице, али и да Вам презен-
тујемо тачне и разумљиве податке о њиховим изворима и пла-
ну њиховог утрошка. 

Овај документ ће Вам помоћи и да разумијете које су то над-
лежности Општине као јединице локалне самоуправе, и које 
су то области за које се издвајају средства из општинског 
буџета. Расподјелу средстава по тим областима отежава чиње-
ница да су захтјеви и очекивања корисника буџетских сред-
става увијек већи од реалних могућности буџета општине.  

“Буџет за грађане“ ће Вам показати како је тешко одлучити 
о приоритетима у буџетској потрошњи, и на који начин Ви 
као појединци можете бити укључени у процес креирања 
буџета и тако дати свој допринос квалитетнијем управљању 
нашом локалном заједницом.

Дарко Томаш
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Шта је буџет ?

Буџет је план прихода и расхода за једну, обично, календарску 
годину. Буџети општина у Републици Српској, такође, представљају 
годишњу процјену прихода и расхода. Буџет се припрема на 
основу Документа оквирног буџета Владе Републике Српске, 
односно, на основу препорука које Министарство финансија 
достави свакој локалној заједници. Оно што је најважније, јесте да 
се буџет планира тако да приходи и расходи буду уравнотежени. 

Како се припрема и усваја буџет?

Након утврђивања Нацрта буџета и добијених препорука од 
Министарства финансија, Скупштина општине се изјашњава о 
Нацрту буџета. По усвајању истог организује се јавна расправа, након 
чега је за Приједлог буџета потребна сагласност Министарства 
финансија. По добијању сагласности, Скупштина општине доноси 
буџет и то у року који омогућава примјену утврђеног буџета, тј. од 
01. јануара године на коју се односи буџет.

Право грађана да одлучују о будућности?!

Имајући у виду да је буџет најважнији документ који општина 
доноси и да од расподјеле средстава буџета зависи квалитет живота 
у локалној заједници, јавна расправа о буџету пружа могућност 
грађанима да директно одлучују о сопственој будућности. Јавна 
расправа о буџету се одржава у периоду између Нацрта и Приједлога 
буџета, на начин да Општинскa управа одреди термин одржавања 
јавне расправе, као и да путем јавног позива обавијести грађане 
и учини им доступним материјал који се односи на Нацрт буџета. 
Организација и одржавање јавне расправе приближава грађанима 
најважнији општински акт, а истовремено је и један од механизама 
за транспарентнији рад локалне заједнице. Јавна расправа је 
прилика да грађани утичу на процесе у локалној заједници и да дају 
свој допринос повећању повјерења између њих и локалне власти.

Како се пуни буџет Општине?

Буџет општине се пуни из прихода утврђених у складу са законом, 
који се остварују по основу пореза, накнада, такса и других при-
хода којим се финансирају права и дужности општине. Приходи 
се дијеле између буџета Републике, локалне заједнице и других 
корисника, а њихова расподјела (припадност) је утврђена законом. 



Степен припадности прихода буџету општине

Врста прихода
Приходи који се 
дијеле (дио који 

припада општини)

Приходи 
који 100% 
припадају 
општини

Приход од индиректних пореза коеф.0,027849   (24%)*  

Порез на приход од самосталних 
дјелатности и порез на лична 
примања

25%
 

Накнаде за промјену намјене 
пољопривредног земљишта и 
концесионе накнаде

70%
 

Приходи од закупнине земљишта у 
својини Републике

50%
 

Приходи од посебних водних накнада 30%  

Средства за финанс.посебних мјера 
заштите од пожара

60%
 

Одузета имовинска корист и средства 
добијена од продаје одузетих 
предмета из надлежности Републичке 
управе за инспекцијске послове

30%

 

Порез на непокретности, 
административне и комуналне 
таксе, накнаде (рента, уређивање 
грађевинског земљишта, комунална 
накнада, накнада за паркинг 
простор, накнада за коришћење 
шума остварена продајом шумских 
сортимената), и остали приходи као 
што су грантови, примици од продаје 
имовине, примљене помоћи и сл.  

100%

* Приходи од индиректних пореза се општини Прњавор 
додјељују  уз примјену коефицијента 0,027849 на 24% при-
хода од индиректних пореза који у расподјели припадне 
буџетима свих општина и градова у РС.



   Обим финансирања надлежности из буџета општине Прњавор

Потпуно Дјелимично

Опште јавне услуге
(рад Општинске управе и Скупштине 
општине)

Социјална заштита

Просторно планирање и грађење Здравствена заштита

Стамбено комунална дјелатност
(изградња и текуће одржавање путева, 
мостова, улица, тргова, пјешачких стаза, 
јавних објеката,итд.)

Образовање

Заједнички комунални послови 
(јавна расвјета, уређење и чишћење 
јавних површина у граду, зимска 
служба, хоризонтална и вертикална 
сигнализација, итд.)

Пољопривреда

Услуге противпожарне и цивилне 
заштите

Рекреација, спорт, религија

Култура (ЈУ Центар за културу)
Информисање 
(ЈП Радио Прњавор)

БУЏЕТСКИ ОКВИР ЗА 2019. ГОДИНУ

Буџетска средства за 2019. годину су 
планирана у износу од 15.050.000,00 КМ 
што је за 33,97% или 7.743.379,00 КМ мање 
у односу на ребаланс за 2018. годину. Ово 
смањење произилази из чињенице да примици 
од задуживања у 2019. години нису планирани, 
док су у  2018. години износили 7.000.000,00 
КМ, и у највећем дијелу су искоришћени за 
рефинансирање неисплаћеног дугорочног 
дуга.



СТРУКТУРА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

Порески приходи  су најзначајнији буџетски приходи и чине 72,89% 
буџетских средстава. У ове приходе убрајамо: порез на доходак, порез на 
лична примања и приходе од самосталне дјелатности, порези на имови-
ну (непокретности), приход од прихода од индиректних пореза, и порез 
на добитке од игара на срећу. Контрола наплате пореских прихода је у 
надлежности Пореске управе РС и Управе за индиректно опорезивање. 
Приход од индиректних пореза  је највећи буџетски приход, а планиран 
је у износу од 9.670.000,00 КМ, и представља 64,25% укупних буџетских 
средстава.

Непорески приходи су други по величини буџетски приходи и чине 
15,81% буџета Обухватају: приходе од закупа и ренте, накнаде, таксе и 
приходе од пружања јавних услуга. 

Контрола наплате непореских прихода је у надлежности Општинске 
управе и републичких институција.

Примици за нефин.имовину: 
205.000,00 - 1,36%

Неутрошена намјенска средства: 
417.000,00 - 2,77%

Порески приходи: 
10.970.000,00 - 72,89% 

72,89%

1,36%

2,77%

15,81%

6,58%

0,58%

Непорески приходи:
2.380.100,00 - 15,81%

Трансфери:
990.900,00 - 6,58%

Остали примици:
87.000,00 - 0,58%



0,36%
1,01%1,20%

1,08%

Расходи за лична примања  4.096.500,00 - 27,22%
Дознаке; 2.634.000,00 - 17,50%
Расходи за робу и услуге; 2.556.500,00 - 16,99%
Издаци за нефинансијску имовину; 1.814.000,00 - 12,05%
Отплата дугова; 1.582.000,00 - 10,51%
Грантови; 1.003.800,00 - 6,67%
Субвенције; 475.000,00 - 3,16%
Трошкови камата; 245.500,00 - 1,63%
Буџетска резерва; 180.000,00 - 1,20%
Трансфери; 162.200,00 - 1,08%
Расходи за судска рјешења; 152.500,00 - 1,01%
Остали издаци; 94.000,00 - 0,62%
Расходи финансирања између јединица власти; 54.000,00 - 0,36%

27,22%

17,50%

16,99%

12,05%

10,51%

6,67%

3,16% 1,63% 0,62%
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Издаци за нефинансијску имовину; 1.814.000,00 - 12,05%
Отплата дугова; 1.582.000,00 - 10,51%
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Буџетска резерва; 180.000,00 - 1,20%
Трансфери; 162.200,00 - 1,08%
Расходи за судска рјешења; 152.500,00 - 1,01%
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17,50%

16,99%
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3,16% 1,63% 0,62% СТРУКТУРА БУЏЕТСКЕ ПОТРОШЊЕ



ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

I Изградња и реконструкција градских улица, путне и 
канализационе мреже, школских и других објеката,  јавне 
расвјете, и израда и ревизија пројектне документације = 
703.000,00 КМ:

• Реконструкција улице Вида Њежића,
• Изградња водоводне и каналаизационе мреже у 

пословној зони “Вијака“
• Асвалтирање локалних путева на подручју општине
• Изградња водоводне, канализационе и електро мреже,
• Санација друштвених домова, школских и других 

објеката, и
• Изградња и реконструкција јавне расвјете

II  Помоћ пројектима за одржив повратак = 10.000,00 КМ

Oпис 2018. год. 2019. год. 2020. год. 2021. год. 2022. год. 2023. год.

Износи за 
отплату дуга 1.471.796,00 1.727.380,46 1.204.125,89 1.203.937,14 1.203.757,94 1.203.578,77

Коефицијент 
задужења 12,24% 14,36% 10,01% 10,01% 10,01% 10,01%

Износ за отплату дуга



БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА 
БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Корисници буџетских средстава су Општинска управа (ин-
терни корисник) и јавне установе чији је оснивач општина и 
које су под њеном контролом у складу са законом (екстерни 
корисници).

0,07%

Општинска управа: 11.179.200,00 - 74,28%

Музичка школа: 10.300,00 - 0,07%

Гимназија: 73.000,00 - 0,49%

Дјечији вртић: 744.400,00 - 4,95%

Центар за културу: 185.000,00 -1,23%

Центар за социјални рад: 2.744.800,00 - 18,24%

Народна библиотека: 10.300,00 - 0,07%

Центар средњих школа „Иво Андрић”: 103.000,00 - 0,68%

74,28%

0,07% 1,01%

1,01%1,01%18,24%

1,23%

4,95%

0,49%



ПРЕГЛЕД БЕСПОВРАТНИХ ДАВАЊА ИЗ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ ЗА 2019. Г.

Субвенције 475.000,00

Подстицаји пољопривредним произвођачима 410.000,00

Подстицаји за запошљавање у привреди 40.000,00

Субвенције за легализацију 20.000,00

Субвенционисање комуналних-водних услуга  5.000,00

Грантови 1.003.800,00

Грантови у области борачко-инвалидске заштите 238.300,00

Подстицај и развој спорта 220.000,00

ЈЗУ Дом здравља 130.000,00

ЈП Радио Прњавор 75.000,00

Дневни центар “Невен” 55.000,00

Вјерске заједнице 40.000,00

Грант за вишенамјенске пројекте (Стратегија развоја) 32.000,00

Финансирање Црвеног крста 35.000,00

Удружење пензионера 32.000,00

Грантови политичким субјектима 30.000,00

Удружења из области културе и остала удружења 20.000,00

Пројекат “Дневна брига за старе” (Црвени крст) 20.000,00

Грантови удружењима националних мањина 20.000,00

Фестивал националних мањина “Мала Европа” 10.000,00

Коло српских сестара 8.000,00

СРД “Укрински цвијет” 6.000,00



Општинска организација слијепих 6.000,00

Остали грантови (збирно) 26.500,00

Дознаке 2.634.000,00

Дознаке на име социјалне заштите (Центар за социјални рад) 2.173.000,00

Стипендије и студентске награде 315.000,00

Средства за једнократне помоћи 71.000,00

Средства за треће и свако сљедеће новорођено дијете 30.000,00

Средства за санацију штета од елементарних непогода 20.000,00

Средства за побољшање демографске ситуације 15.000,00

Регресирање камата на пољопривредне кредите 10.000,00

Укупно 4.112.800,00

Субвенције су новчане помоћи које имају јасно утрвђену 
намјену. 

Грантови су бесповратна средства која имају за циљ да 
помогну у обављању редовних активности или специфичне 
групе активности (пројекта) примаоца гранта. 

Дознаке представљају новчане помоћи са циљем заштите 
цијелог становништва или посебне групе грађана од одређених 
социјалних ризика.



ОПШТИНА ПРЊАВОР

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
Aдреса: Карађорђева 2
Телефон: 051/663-003
Факс: 051/663-003
Имејл: finansije@prnjavor.ba
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