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На основу члана 37. став (2) Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), чланa 39. став (2) тачка 3. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 
61/21), члана 37. став (2) тачкa 3. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 15/17 и 12/18), и члана 161. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине 
Прњавор на сједници одржаној дана ____________ 2022. године, донијела је 

 

 
О Д Л У К У 

О  УСВАЈАЊУ  РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ  ПРЊАВОР  ЗА  2022. ГОДИНУ 

 
 
 

Члан 1. 
 

Скупштина општине Прњавор усваја Ребаланс буџета општине Прњавор за 2022. годину 
у износу од 30.110.000,00 КМ. 

 
Члан 2. 

 
Саставни дио ове одлуке је Ребаланс буџета општине Прњавор за 2022. годину.  
 

 
Члан 3. 

 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 
 
 
 

Број:____________ /22                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 
Прњавор__________ 2022. године                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
                                                                                                   Жељко Симић 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
Одлуке о  усвајању Ребаланса буџета општине Прњавор за 2022. годину 

 
I  ПРАВНИ ОСНОВ  

 
Правни основ за доношење Одлуке о усвајању Ребаланса буџета општине Прњавор за 

2022. годину садржан је у члану 37. став (2) Закона о буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члану 39. став (2) 
тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 
36/19 и 61/21), члану 37. став (2) тачкa 3. Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18), и члану 161. Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17). 
 

Чланом 37. став (2) Закона о буџетском систему Републике Српске прописано је да 
Скупштина општине односно градa доноси одлуку којом усваја буџет за сваку фискалну 
годину. Чланом 39. став (2) тачка 3. Закона о локалној самоуправи и чланом  37. став (2) тачка 
3. Статута општине Прњавор прописано је да Скупштина општине доноси буџет. Чланом 161. 
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор прописано је да скупштина доноси опште, 
појединачне и остале акте. 
 
 II   РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  
 
  Основни разлози за израду и предлагање Ребаланса буџета општине Прњавор за 2022. 
годину су: 
 

- остварени буџетски приходи и примици изнад плана у досадашњем дијелу текуће 
године, чије се усклађивање врши предложеним ребалансом буџета и које ће у 
коначници довести до повећња буџетског оквира у цјелини, 

- планирање грантова и трансфера који су дозначени општини за реализацију намјенских 
пројеката, и 

- укључивање до сада проведених реалокација буџетских средстава (буџетске резерве и 
ралокације буџетских средстава унутар и између потрошачких јединица). 
 

  Како је због наведених разлога дошло до измјене у висини и структури планираних 
буџетских средстава и издатака, покренута је процедура припреме и доношења Ребаланса 
буџета општине Прњавор за 2022. годину, што је у складу са чланом 35. Закона о буџетском 
систему Републике Српске.  
  Ребалансом буџета општине Прњавор за 2022. годину усклађивање буџетских средстава 
се врши на нивоу вишем од плана буџета за 2022. годину. 
 
 III  РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ – УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА 
 

Буџет oпштине Прњавор за 2022. годину усвојила је Скупштина општине Прњавор 28. 
јануара 2022. године („Службени гласник општине Прњавор“, број 2/22), у износу од    
27.800.000,00 КМ.  
  Ребалансом буџета општине Прњавор за 2022. годину буџетска оквир износи 
30.110.000,00 КМ, што је увећање од 8,31% или 2.310.000,00 КМ у односу на планирани буџет 
за 2022. годину. 
   Увећана средства предложена ребалансом буџета највећим дијелом су усмјерена за 
увећање средстава социјалне заштите грађана и увећање средстава за лична примања 
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запослених који се финансирају из буџета општине, а која су проистекла из законских прописа 
и аката које су надлежни органи Републике Српске донијели, а све са циљем ублажавања 
негативних ефеката инфлације. Значајан дио средстава усмјерен је на издатке за нефинансијску 
имовину са циљем стварања услова за омогућавање реализације капиталних инвестиција. 
 

Пројекције раста буџетског оквира у ребалансу буџета за 2022. годину засноване су на 
расту  пореских прихода за 11,53% или 1.524.600,00 КМ, непореских прихода за 5,53% или 
367.872,18 КМ, трансфера за 16,08% или 241.492,89 КМ, осталих примитака за 22,9% или 
82.210,33 КМ, остварених не планираних грантова 90.400,00 КМ и расподјеле суфицита из 
ранијег периода за 21,7% или 40.000,00 КМ.  
   
  Треба истаћи да су приходи и примици које остварује буџетски корисник ЈЗУ Дом 
здравља Прњавор увећани за 10,2% или 454.000,00 КМ и усмјерени су на увећање буџетског 
оквира потрошње овог корисника. У периоду јануар-април 2022. године буџетски приходи и 
примици овог корисника остварени су у износу од 1.670.178,14 КМ, што је више за 12,14% или 
за 180.778,14 КМ од плана за исти период. Основним буџетом буџетски оквир ЈЗУ Дом здравља 
износи 4.468.200,00 КМ, а предложеним ребалансом 4.922.200,00 КМ. 
 

Пројекције буџетских средстава у ребалансу буџета за 2022. годину извршене су на 
основу анализе остварених средстава у периоду јануар-април 2022. године, процјене остварења 
у периоду до краја текуће године и захтјева буџетских корисника. У зависности од ових 
параметара буџетска средства су појединачно по ставкама повећана/смањена или остала на 
нивоу планираног буџета, што је на крају утицало на увећање буџетског оквира за 8,31%. 

 
 Укупна буџетска средства пројектована у ребалансу буџета за 2022. годину чине 
буџетски прихода и примици за нефинансијску имовину у износу 22.446.089,67 КМ и средства 
финансирања у износу 5.663.910,33 КМ, што укупно чини буџетски оквир у износу 
30.110.000,00 КМ. Средства финансирања чине примици од задуживања 5.000.000,00 КМ, 
остали примици 439.910,33 КМ и неутрошена намјенска средства из ранијег периода 224.000,00 
КМ. 

 
Образложења извршених корекција по приходовним категоријама даје се у тексту који 

слиједи. 

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
 
Укупни буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину пројектовани 

ребалансом буџета за 2022. годину износе 24.446.089,67 КМ, што представља увећање од 
10,01% или 2.224.789,67 КМ у односу на планирани буџет. У периоду јануар-април 2022. 
године према прелиминарним подацима буџетски приходи и примици за нефинансијску 
имовину остварени су у износу од 8.077.447,36 КМ, што је увећање за 9,1%  или 670.347,36 КМ 
у односу на  планирани буџет за исти период.  

 
Структуру буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину у предложеном 

ребалансу буџета чине: 

- порески приходи, износ од 14.742.600,00 КМ,  
- непорески приходи, износ од 7.274.272,18 КМ,  
- грантови, износ од 90.400,00 КМ, 
- трансфери, износ од 1.743.392,89 КМ, и 
- примици за нефинансијску имовину, износ од 595.424,60 КМ. 
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Порески приходи 
 
Порески приходи у предложеном ребалансу буџета за 2022. годину износе 14.742.600,00 

КМ, што је увећање за 11,53% или 1.524.600,00 КМ у односу на планирани буџет. У периоду 
јануар-април 2022. године према прелиминарним подацима порески приходи су остварени у 
износу од 4.620.529,61 КМ, што је више за 4,9% или  214.529,61 КМ у односу на планирани 
буџет за исти период. У односу на исти период претходне године већи су за 33,8%. На увећање 
пореских прихода утицао је раст пореза на додану вриједност и пореза на лична примања и 
приходе од самосталне дјелатности. 

 
Приходи од индиректних пореза планирани су ребалансом у износу од 12.400.000,00 КМ, 

што представља увећање за 10,71% или 1.200.000,00 КМ у односу на планирани буџет. У 
периоду јануар-април 2022. године приходи од индиректних пореза су остварени у износу од 
3.899.756,06 КМ, што је више за 4,5% или 166.422,73 КМ у односно на планирани буџет за исти 
период,  док су односу на исти период претходне године већи за 26,5%. Према подацима Управе 
за индиректно опорезивање БиХ приходи од индиректних пореза за четири мјесеца 2022. 
године већи су за 21,82% у односу на исти период претходне године. На бази ових показатеља 
ПДВ је ребалансом буџета за 2022. годину планиран у износу од 12.400,000,00 КМ, што је у 
односу на остварење у 2021. години више за 8,25% или  945.368,00 КМ. 

 
 Порез на приходе од обављања самосталне дјелатности планиран је ребалансом у 

износу од  300.000,00 КМ, што представља увећање од 62,16% или 115.000,00 КМ у односу на 
планирани буџет. У периоду јануар-април 2022. године овај приход је остварен у износу од 
145.158,88 КМ, што је више за 135,39% или 83.492,22 КМ  од планираног буџета за исти 
период.  

 
Порез на лична примања у ребалансу буџета износи 790.000,00 КМ, што представља 

увећање за 36,21% или за 210.000,00 КМ у односу на планирани буџет. У периоду јануар-април 
2022. године овај приход је остварен у износу од 241.598,83 КМ, што је више за 25% или 
48.265,50 КМ у односу на план за исти период. До раста пореза на лична примања дошло је због 
раста плата запослених.  

 
Порез на непокретности и порез на добитке од игара на срећу остали су на нивоу 

планираног буџета. 
 

Непорески приходи 
 
Непорески приходи планирани ребалансом буџета износе 7.274.272,18 КМ, што 

представља  увећање за 5,33% или 367.872,18 КМ у односу на планирани буџет. У периоду 
јануар-април 2022. године непорески приходи су остварени у износу од 2.700.052,16 КМ, што је 
17,3% више у односу на план за исти период. 

У структури непореских прихода извршене су мање корекције на појединим приходима, 
како је у образложењу наведено. 

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине износе 331.300,00 КМ, што је на 
нивоу планираног буџета. 

Административне таксе износе 110.000,00 КМ, што представља умањење за 22,54% или 
32.000,00 КМ у односу на планирани буџет. У досадашњем периоду текуће године 
административне таксе су остварене у износу од 33.788,57 КМ, што је мање за 28,6% од плана 
за исти период. 
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Комуналне таксе по разним основама износе 357.127,11 КМ, што представља умањење 
за 13,51% или за 55.772,89 КМ у односу на планирани буџет. Највеће умањење је извршено код 
комуналне таксе на фирму за 41,24% или 57.000,00 КМ у односу на планирани буџет. 
Комуналне таксе на фирму су укинуте од почетка 2022. године а уплаћени приход се односи на 
уплате дуговања из претходног периода, због чега се у ребалансу приход од ових такса умањује. 
Остале комуналне таксе су углавном остале на нивоу планираног буџета. 

Накнаде по разним основама износе 1.144.000,00 КМ, што је умањење за 9,49% или  за 
120.000,00 КМ у односу на планирани буџет. Најзначајније умањење накнада извршено је код 
накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта која је ребалансом планирана у износу 
од 80.000,00 КМ, што је мање за 60% или 120.000,00 КМ у односу на планирани буџет. У 2022. 
години неће доћи до реализације пословних догађаја на којима су засноване пројекције овог 
прихода у планираном буџету, због чега се ребалансом буџета умањују за наведени износ. 
Остале накнаде су остале на нивоу планираног буџета. 

Приходи од пружања јавних услуга износе 4.923.389,67 КМ, што представља увећање од 
7,42% или 340.289,67 КМ у односу на планирани буџет. У оквиру ове групе прихода извршене 
су следеће корекције: 

- приходи од пружања јавних услуга Општинских органа управе износе 7.300,00 
КМ и остали су на нивоу планираног буџета, 

- приходи од пружања јавних услуга ЈЗУ Дом здравља износе 4.619.689,67 КМ, што 
је увећање за  8,29% или 353.789,67 КМ  у односу на планирани буџет, и 

- приходи од пружања јавних услуга осталих буџетских корисника износе 
296.400,00 КМ, што је умањење за 4,36% или 13.500,00 КМ у односу на 
планирани буџет. 

 
Новчане казне износе 40.900,00 КМ, што је увећање за 2,25% или 900,00 КМ у односу на 

планирани буџет. 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене унутар исте 

јединице власти које остварује ЈЗУ Дом здравља износе 33.100,00 КМ, што је на нивоу 
планираног буџета. 

Остали непорески приходи износе 334.455,40 КМ, што је увећање за 234,46% или 
234.455,40 КМ у односу на планирани буџет. Пресудом Вишег привредног суда у Бањалуци од 
17.03.2022. године у правној ствари Општине Прњавор против „Геопут“ д.о.о. Бања Лука, 
тужени је Општини Прњавор уплатио 233.913,10 КМ на име главног дуга заједно са затезном 
каматом и трошковима парничног поступка, што је књиговодствено евидентирано на врсту 
прихода 729124 - осталих општинских непореских прихода, због чега је ребалансом буџета ова 
позиција увећана за наведени износ. 

 
Грантови 

 
Грантови износе 90.400,00 КМ и нису били планирани основним буџетом. Грантови 

представљају помоћи за намјенске пројекте, и то:  
 

- Грант Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за 
суфинансирање пројекта „Набавка специјалног возила за превоз отпада“, износ од 
90.000,00 КМ. Средства за набавку специјалног возила за превоз отпада резервисана су у 
2021. годину, што значи да су трошкови набавке овог возила евидентирана у 2021. 
години, због чега ребалансом буџета неће бити планирана позиција набавке специјалног 
возила из ових средстава на расходовној страни. Грант је дозначен у 2022. години због 
чега је планиран ребалансом буџета за 2022. годину као буџетски приход.  
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- Грант правних и физичких лица ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор за 
одлазак ученика на спортска такмичења, износ од 400,00 КМ. На расходовној страни у 
оквиру ове потрошакчке јединице планиран је расход који се финансира из ових 
средстава. 
Средства гранта су дозначена на рачун трезора општине Прњавор. 

 
Трансфери 

 
Трансфери између или унутар јединица власти у предложеном ребалансу износе 

1.743.392,89 КМ, што представља увећање за 16,08% или 241.492,89 КМ у односу на планирани 
буџет. У периоду јануар-април 2022. г. трансфери су остварени у износу од 551.284,98 КМ, што 
је више за 10,1%  или 50.651,65 КМ од плана за исти период. 

До увећања трансфера дошло је по основу дозначених средстава за намјенске пројекте 
који нису били планирани усвојеним буџетом (72.742,89 КМ) и по основу увећања трансфера 
који се односе на дознаке из буџета Републике Српске за права из социјалне заштите која се 
остварују путем ЈУ Центар за социјални рад (166.500,00 КМ). 

Трансфери који су дозначени на рачуне трезора општине за намјенске пројекте, а који 
нису планирани основним буџетом, су: 

- Трансфер Министарства просвјете и културе Републике Српске ЈУ Центар средњих 
школа „Иво Андрић“ за стипендирање ученика дефицитарних занимања, износ од 
14.580,00 КМ,  

- Трансфер Министарства просвјете и културе Републике Српске ЈУ Народна библиотека 
за набавку опреме, износ од 1.020,00 КМ,  

- Трансфер Министарства просвјете и културе ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ за додјелу 
Светосавске награде за школску 2020/21 годину, износ од 2.142,89 КМ, и 

- Трансфер Општине Прњавор ЈЗУ Дом здравља 55.000,00 КМ (средства дозначена Дому 
здравља у 2022. години прије момента укључивања ЈЗУ Дом здравља у трезорски систем 
пословања због чега су планирана ребалансом као приход ЈЗУ Дом здравља, а општина 
је овај расход исказала у 2021. години као трошак). 
 
Трансфери из буџета Републике Српске Центру за социјални рад за остварење права из 

социјалне заштите у ребалансу износе 1.657.500,00 КМ, што представља повећање за 11,16% 
или 166.500,00 КМ у односу на планирани буџет. Ову категорију прихода чине: 

- средства из буџета РС за провођење закона о социјалној заштити, износ од 1.195.000,00 
КМ, 

- средства за накнаде за личну инвалиднину, износ од 443.000,00 КМ, и 
- средства за право на подршку у изједначавању могућности дјеце и омладине са 

сметњама у развоју, износ од 19.500,00 КМ. 
Пројекције трансфера за остварење права из социјалне заштите урађене су на основу 

плана израђеног од стране корисника ових средстава (ЈУ Центар за социјални рад).  
Ова група прихода обухвата још трансфере по основу поравнања јавних прихода по 

записницима Пореске управе РС од ентитета, јединица локалне самоуправе и фондова 
обавезног социјалног осигурања, који су ребалансом буџета планирани укупно у износу од 
8.240,00 КМ.  

 
Примици за нефинансијску имовину 

 
Примици за нефинансијску имовину износе 595.424,60,00 КМ и планирани су више за 

424,60 КМ у односу на планирани буџет. Увећање примитака за 424,60 КМ резелтат је 
оствареног примитка од продаје сталне имовине из обустављених пословања који се евидентира 
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на конту (814000) који није био планиран основним буџетом. У периоду јануар - април 2022. г. 
примици за нефинансијску имовину су остварени у износу од 115.580,61 КМ, што је мање за 
41,7%  или 82.752,72 КМ од плана за исти период. Остварење овог прихода планираном 
динамиком очекује се до краја текуће године. 
 
Примици од финансијске имовине 
 
 Примици од финансијске имовине основним буџетом су били планирани у износу 
37.000,00 КМ и односили су се на  примитак ЈЗУ Дом здравља по основу зајмова датих 
радницима. У ребалансу буџета према приједлогу овог корисника наведени примитак је укинут 
и износи 0,00 КМ. 
 
Примици од задуживања 
 
 Примици од задуживања у ребалансу буџета остали су на нивоу планираног буџета и 
износе 5.000.000,00 КМ. 
 
Остали примици 

 
Остали примици износе 439.910,33 КМ, што је увећање за 22,98% или 82.210,33 КМ у 

односу на планирани буџет. Остали примици се односе на примитке које ЈЗУ Дом здравља 
остварује по основу ПДВ-а и примитке за накнаде плата за породиљско одсуство и за вријеме 
боловања који се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања. До увећања 
примитака је дошло због планирања у ребалансу буџета нове позиције у оквиру ове групе 
расхода на конту 931900 - Остали примици - средства ЈЗУ Дом здравља пренесена на 
Јединствени рачун трезора преласком на трезорско пословање износ 82.210,33 КМ. Гашењем 
жиро-рачуна ЈЗУ Дом здравља је преласком на систем трезорског пословања затечена средства 
на рачуну пребацила на ЈРТ, због чега су ова средства планирана ребалансом буџета као 
примитак ЈЗУ Дом здравља.  
 
Расподјела суфицита из ранијег периода 

 
Расподјела суфицита из ранијег периода (неутрошена намјенска средства из ранијег 

периода) у предложеном ребалансу износи 224.000,00 КМ, што је увећање за 21,8% или 
40.000,00 КМ од планираног буџета. 

Увећање од 40.000,00 КМ неутрошених намјенских средства односи се на планирање 
нових позиција, и то:  

 
- 25.000,00 КМ - неутрошена намјенска средства из 2021. године - трансфер Владе РС 

Центру средњих школа за санацију санитарног чвора, и 
- 15.000,00 КМ - неутрошена намјенска средства из 2021. године - трансфер Министарства 

здравља и социјалне заштите Центру за социјални рад за суфинансирање програмских 
активности. 
Остала неотрошена намјенска средства остала су на нивоу планираног буџета. Из 

неутрошених намјенских средстава из ранијег периода финансирају се намјенски пројекти 
који су планирани на расходовној страни буџета у надлежној потрошачкој јединици.  
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 IV РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ - УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ 

 
 Укупни буџетски расходи и издаци у ребалансу буџета за 2022. годину износе 
30.110.000,00 КМ и уравнотежени су са укупнмим буџетским средствима (приходима, 
примицима и неутрошеним намјенским средства из ранијег периода).  
 

Расходи и издаци у предложеном ребалансу буџета за 2022. годину кориговани су  
уважавајући настале обавезе у досадашњем периоду текуће године и потребе да се ребалансом 
буџета обезбиједе увећана средстава за лична примања запослених који се финансирају из 
буџета општине и социјална давања грађана, а што је проистекло из усклађивања са законским 
прописима које је Републике Српске усвојили и који су у примјени од мјесеца маја 2022. 
године, а све са циљем ублажавања негативних ефеката инфлације.  

 
У области социјалне заштите Народна скупштина РС донијела је Закон о измјени Закона 

о социјалној заштити којим се од маја мјесеца 2022. године за 10% увећавају социјална давања 
грађана која права остварују преко Центра за социјални рад.  

 
У области личних примања запослених Влада Републике Српске донијела је Одлуку о 

измјени одлуке о најнижој плати у Републици Српској за 2022. годину, према којој je најнижа 
плата у Републици Српској увећана за 10% и износи 650,00 КМ, умјесто досадашњих 590,00 
КМ. Одлука ће се примјењивати за обрачун плата од 01.05.2022. године. Истовремено, износ 
накнада за топли оброк увећан је за 13,3% и износи 0,85% просјечне бруто плате у Републици 
Српској за претходну годину, за сваки радни дан, умјесто досадашњих 0,75%. Такође, 
општинска управа је на основу раста цијена горива и трошкова превоза пројектовала повећање 
накнада за трошкове превоза радника за 30%, почев од обрачуна за јуни мјесец 2022. године.    

 
Уважавајући околности проистекле из примјене наведених законских прописа, 

предложеним ребалансом буџета највећа увећања су извршена на средствима за лична  примања 
запослени (9,31%) и социјалним давањима грађана (9,94%). Планирано је значајније увећање на 
издацима за нефинансијску имовину (12,35%), а све са циљем стварања услова за реализацију 
капиталних инвестиција. 

 
Такође, предложеним ребалансом буџета обухваћене су одобрене реалокације средстава 

буџетске резерве и реалокације буџетских средстава унутар и између потрошачких јединица, 
као и реализација пројеката који се финансирају из намјенских грантова и трансфера вишег 
нивоа власти а који нису планирани основним буџетом.  

 
Уважавајући наведене околности и достављене захтјеве буџетских корисника у постуку 

израде ребаланса буџета, сачињен је Ребаланс буџета општине за 2022. годину. 
 
Структуру буџетских расхода и издатака у предложеном ребалансу чине: 

 
- буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину, износ од 28.404.610,00 КМ,  
- издаци за отплату дугова, износ од 1.105.000,00 КМ  и 
- остали издаци, износ од 600.390,00 КМ.  

 
Образложење извршених корекција по расходовним категоријама дато је у тексту који 

слиједи. 
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Расходи за лична примања запослених износе 9.431.030,00 КМ, што представља 
увећање за 9,31% или 803.190,00 КМ у односу на планирани буџет. Као што је већ наведене до 
увећања плата запослених је дошло због усклађивања обрачуна плата и накнада са законским 
прописима које је Република Српска донијела са циљем ублажавања негативних ефеката 
инфлације, а који су у примјени од мјесеца маја 2022. године.  

Увећање расхода за лична примања запослених у органима Општинске управе извршено 
је за 360.490,00 КМ, у ЈЗУ Дом здравља за 287.500,00 КМ, док се разлика од 155.200,00 КМ 
односи на увећање расхода за лична примања код осталих буџетских корисника.  

Поред увећања бруто плата и накнада по основу усклађивања обрачуна са законским 
прописима, код буџетских корисника Центра за социјални рад и Дјечијег вртића дошло је до 
увећања бруто плата и накнада и по основу увећаног броја запослених. У Центру за социјални 
рад планирано је повећање за 3 радника, од чега један као замјена за породиљско одсуство 
раднице и два стручна радника (дипломирани правник и дипломирани дефектолог) по налогу 
Републичке управе за инспекцијске послове, сектор здравствена инспекција, док је у Дјечијем 
вртићи планирано повећање за једног радника као замјена за породиљско одсуство. 

Расходи за лична примања запослених обухватају расходе за лична примања запослених 
у Општинској управи, ЈУ Центар за социјални рад, ЈУ Дјечији вртић “Наша радост“, ЈУ Центар 
за културу и ЈЗУ Дом здравља Прњавор. Ови расходи обухватају још трошкове превоза за 
запослене у ЈУ Центар средњих школа “Иво Андрић“, ЈУ Гимназија и ЈУ Музичка школа 
“Константин Бабић“. Расходи за лична примања запослених односе се на бруто плате 
запослених, бруто накнаде трошкова и остала лична примања запослених, накнаде плата 
запослених за вријеме боловања и расходе за отпремнине и једнократне помоћи.  

 
Расходи по основу коришћења роба и услуга износе 3.571.886,50 КМ, што је умањење за 

2,58% или 94.433,50 КМ у односу на планирани буџет. У оквиру ове групе расхода највећа 
увећања су извршена на расходима за стручне услуге за 6,74% или 28.232,11 КМ, на осталим 
некласификованим расходима за 7,50% или 55.039,39 КМ и расходима по основу путовања и 
смјештаја за 90,12% или 7.300,00 КМ. До увећања расхода по основу путовања и смјештаја 
дошло је из разлога поновног учестовања запослених на едукативним семинарима и другим 
састанцима који се одржавају ван општине, а који су претходних година због пандемије вируса 
били обустављени.  

 
Расходи финансирања и други финансијски трошкови износе 220.000,00 КМ, што је на 

нивоу усвојеног буџета за 2022. годину.  
 
Субвенције износе 510.000,00 КМ, што је на нивоу усвојеног буџета за 2022. годину. 
 
 Грантови износе 1.418.486,15 КМ, што је увећање за 8,49% или 110.986,15 КМ у односу 

на планирани буџет. Увећање грантова из средстава одобрене буџетске резерве износи 
40.196,15 КМ, док је разлика увећања извршена корекцијом појединих грантовских позиција у 
оквиру Одјељења за ЛЕР и друштвене дјелатности. 

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

4.031.590,00 КМ, што представља увећање за 9,94% или 364.490,00 КМ у односу на планирани 
буџет. Корекције дознака социјалне заштите по појединачним позицијама у оквиру ЈУ Центар 
за социјални рад извршене су према приједлогу овог буџетског корисника, на начин да су у 
коначници повећане за 308.500,00 КМ. Као што је већ поменуто до увећања средстава за 
социјалну заштиту дошло је из разлога усклађивања потребних средстава са измјенама Закона о 
социјалној заштити који је у примјени од мјесеца маја 2022. године, а који је донесен са циљем 
ублажавања негативних ефеката инфлације. Такође, из средстава буџетске резерве на име 
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једократних помоћи одобрено је 43.610,00 КМ, што је утицало на повећање ове категорије 
расхода. Међутим, поједине позиције су кориговане на ниже у односу на план, што је у 
коначници довело до повећања дознака на име социјалне заштите за 9,94%.   

 
Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене 

између јединица власти износе 77.600,00 КМ, што је увећање за 1,37% или 1.050,00 КМ у 
односу на планирани буџет. 

 
Расходи по судским рјешењима износе 126.600,00 КМ, што представља умањење за 

16,98% или 25.900,00 КМ у односу на планирани буџет.  
 
Трансфери између и унутар јединица власти износе 266.500,00 КМ, што је на нивоу 

планираног буџета.   
 
Буџетска резерва износи 94.897,35 КМ, што је умањење за 115.102,65 КМ или 54,81% у 

односу на планирани буџет. Буџетска резерва се не класификује приликом планирања буџета, 
већ се њеном расподјелом трошкови идентификују и евидентирају на одговарајућим контима за 
намјене за које је одобрена, због чега њена потрошња има утицај на повећање класификованих 
трошкова. Буџетом за 2022. годину буџетска резерва је била планирана у износу од 210.000,00 
КМ, а до припреме ребаланса буџета распоређена је у износу од 115.102,65 КМ, и то на следеће 
категорије расхода:  

- 412500   Расходи за текуће одржавање, износ 1.500,00 КМ, 
- 412900   Остали непоменути расходи, износ 6.796,50 КМ, 
- 415200   Грантови у земљи, износ 40.196,15 КМ, 
- 416100   Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине, износ 43.610,00 КМ, и 
- 631300   Издаци по основу аванса, износ 23.000,00 КМ. 

 
Издаци за нефинансијску имовину износе 8.656.020,00 КМ, што је увећање за 12,35% 

или 951.320,00 КМ у односу на планирани буџет. План капиталних улагања увећан је за 
715.000,00 КМ, док су сви други издаци из ове групе расхода увећани за 236.320,00 КМ.  

 Издаци за отплату дугова износе 1.105.000,00 КМ, што је умањење за 1,52% или 
17.000,00 КМ у односу на планирани буџет. Умањење је извршено на економском коду 628100 
– Издаци за отплату дуга према другим јединицама власти за 17.000,00 КМ у оквиру 
потрошачке јединице ЈЗУ Дом здравља, које се односи на отплате главнице дуга према Фонду. 

 
Остали издаци у ребалансу буџета за 2022. годину износе 600.390,00 КМ, што је 

увећање 123,20% или 331.400,00 КМ у односу на планирани буџет. На увећање осталих 
издатака утицало је увођење нове позиције на економском коду 631900 - Неизмирене обавезе из 
ранијег периода ЈЗУ Дом здравља у износу од 203.000,00 КМ и увећање позиције на 
економском коду 631300 - Издаци по основу аванса за 83.900,00 КМ.  

    


