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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  ДРУГОГ РЕБАЛАНСА  БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ  ПРЊАВОР  ЗА  2022. ГОДИНУ 

 
 
 

Члан 1. 
Скупштина општине Прњавор усваја Други ребаланс  Буџета општине Прњавор за 2022. 

годину у износу од 30.460.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
Саставни дио ове одлуке је Други 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 Другог ребаланса Буџета општине Прњавор за 2022. годину 

 
I  ПРАВНИ ОСНОВ  

 
Правни основ за доношење Одлуке о усвајању Другог 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  
 
  Скупштина општине Прњавор на 14. сједници одржаној дана 27. јуна 2022. године, 
донијела је Одлуку о усвајању Ребаланса буџета општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 20/22). 

Основни разлог због чега је потребно донијети Одлуку о усвајању Другог ребаланса 
Буџета општине Прњавор за 2022. годину огледа су у указаној потреби буџетског корисника 
ЈЗУ Дом здравља Прњавор да ребалансом буџета увећа властите приходе и примитке, као и 
расходе и издатке. Наиме, ЈЗУ Дом здравља од 01. октобра 2022.г. проширила је своје радне 
капацитете који ће у финансијском смислу за резултат имати увећање властитих прихода и 
одређених категорија расхода. Поред проширених радних капацитета, до увећања одређених 
категорија расхода ове установе дошло је и због измјене прописа у области личних примања 
запослених, гдје је цијена рада у области здравства увећана за 10% а платни коефицијенти 
запослених за 1,03, због чега је другим ребалансом буџета потребно обезбиједити додатна 
средства на расходима за лична примања запослених овог корисника. Треба истаћи да се ЈЗУ 
Дом здравља самофинансира, да су властити приходи и примици и расходи и издаци овог 
корисника уравнотежени и да су исти у другом у односу на први ребаланс буџета увећани за 
20,3% или 1.000.900,00 КМ. 

 Остали буџетски приходи и расходи буџетских корисника у другом ребалансу буџета 
имали су мањих корекција (+/-), осим примитака од задуживања који су умањени за 26% или 
1.300.000,00 КМ, што у коначници није промијенило буџетски оквир у другом у односу на први 
ребаланс буџета (буџетски оквир остао исти).  

Другим ребалансом буџета планиране (обухваћене) су и измјене у структури буџетске 
потрошње настале по основу одобрених реалокација буџетских средстава и буџетске резерве у 
периоду од усвојеног првог до момента израде другог ребаланса буџета.  
 Како је због наведених разлога дошло до измјене у структури планираних буџетских 
средстава и издатака, покренута је процедура припреме и доношења Другог ребаланса Буџета 
општине Прњавор за 2022. годину, што је у складу са чланом 35. Закона о буџетском систему 
Републике Српске.  
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  Другим ребалансом Буџета општине Прњавор за 2022. годину врши се усклађивање у 
структури буџетских средстава и издатака на нивоу истом нивоу плана првог ребаланса буџета 
за 2022. годину. 
   
 III  ДРУГИ  РЕБАЛАНС  БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ – УКУПНА БУЏЕТСКА    
       СРЕДСТВА 
 

Ребаланс буџета oпштине Прњавор за 2022. годину усвојила је Скупштина општине 
Прњавор 27. јуна 2022. године („Службени гласник општине Прњавор“, број 20/22), у износу од    
30.460.000,00 КМ.  
  Другим ребалансом Буџета општине Прњавор за 2022. годину буџетски оквир износи 
30.460.000,00 КМ, што значи да је буџетски оквир остао на нивоу првог ребаланса буџета а да 
се усклађивање врши унутар буџетских средстава. 
     
  Структуру буџетског оквира у другом ребалансу буџета која износи 30.460.000,00 КМ, 
чине сљедећа средства: 
 

- буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину, износ 26.191.700,00 КМ 
(+5,63%), 

- примици од задуживања, износ 3.700.000,00 КМ (-26,0%), 
- остали примици, износ 343.280,00 КМ (-22,0%), 
- расподјела суфицита из ранијег периода, износ 225.020,00 КМ (+/-0,0%). 

 
  Треба истаћи да буџетски оквир ЈЗУ Дом здравља Прњавор износи 5.753.190,00 КМ, што 
чини увећање за 20,3% или 1.000.900,00 КМ у односу на први ребаланс, а у укупним буџетским 
средствима у другом ребалансу учествује са 18,9%. Према прелиминарним подацима овај 
корисник је у периоду јануар-септембар 2022. године остварио властите приходе и примитке у 
износу од 4.061.295,82 КМ, што је више за 11,6% у односу на план за исти период првог 
ребаланса.  
 

Пројекције буџетских средстава за други ребаланс буџета за 2022. годину извршене су на 
основу анализе остварених средстава у периоду јануар-септембар 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 плана првог ребаланса, што је у коначници оставило буџетски оквир на истом нивоу 
колико је износио у првом ребалансу.  

 
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 другим 

ребалансом буџета за 2022. годину износе 26.191.700,00 КМ, што представља увећање од 5,63 % 
или 1.396.630,33 КМ у односу на први ребаланс. У периоду јануар-септембар 2022. године 
према прелиминарним подацима буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину 
остварени су у износу од 19.407.715,39 КМ, што је увећање за 4,36%  у односу на  план за исти 
период  првог ребаланса.  
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Структуру буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину у другом 
ребалансу буџета чине: 

- порески приходи, износ  15.472.600,00 КМ (+2,18%), 
- непорески приходи, износ  8.276.570,00 КМ (+13,78%),  
- грантови, износ  90.400,00 КМ (+/-0,0%), 
- трансфери, износ 1.751.705,00 КМ (+3,51%), 
- примици за нефинансијску имовину, износ 600.425,00 КМ (+0,84%). 

 
Порески приходи 

 
Порески приходи у другом ребалансу буџета за 2022. годину износе 15.472.600,00 КМ, 

што је више за 2,18% у односу на план првог ребаланса буџета. У периоду јануар-септембар 
2022. године према прелиминарним подацима порески приходи су остварени у износу од 
11.966.697,60 КМ, што је више за 5,4% у односу на план за исти период првог ребаланса буџета. 
Планирано увећање пореских прихода у другом у односу на први ребаланс засновано је на 
остварењу пореских прихода изнад плана у првих девет мјесеци текуће године у односу на план 
за исти период. 

 Приходи од индиректних пореза у другом ребалансу буџета износе 12.935.000,00 КМ, 
што је више за 1,05% или 135.000,00 КМ у односу на план првог ребаланса. У периоду јануар-
септембае 2022. године приходи од индиректних пореза су остварени у износу од 9.797.809,35 
КМ, што је више за 2,06% у односу на план за исти период првог ребаланса. На бази ових 
показатеља другим ребаласном буџета планирано је повећање ПДВ за наведени %. 

 Порез на приходе од обављања самосталне дјелатности планиран је другим 
ребалансом буџета у износу од  310.000,00 КМ, што представља увећање од 3,33% у односу на 
план првог ребаланса буџета. У периоду јануар-септембар 2022. године овај приход је остварен 
у износу од 256.128,37 КМ, што је више за 13,83% у односу на план за исти период првог 
ребаланса. 

Порез на лична примања у другом ребалансу буџета износи 865.000,00 КМ, што 
представља увећање за 9,49% у односу на план првог ребаланса буџета. У периоду јануар-
септембар 2022. године овај приход је остварен у износу од 638.186,07 КМ, што је више за 7,7% 
у односу на план за исти период првог ребаланса. У последњем кварталу текуће године реално 
је очекивати већу стопу раста пореза на лична примања у односу на прва три квартала, због 
измјена сета закона у области личних примања који за циљ имају увећање плате запослених а 
који су у примјени од 01. маја, односно 01. августа 2022. године, што ће се одразити на увећање 
основице за обрачун пореза на лична примања а самим тим и на увећање  прихода по основу 
пореза на лична примања. 

Порез на непокретности у другом ребалансу буџета износи 260.000,00 КМ, што је више 
за 4,0% у односу на план првог ребаланса. У периоду јануар-септембар 2022. године приходи од 
непокретности су остварени у износу од 207.424,64 КМ, што је више за 10,6% у односу на план 
за исти период првог ребаланса. На бази ових показатеља другим ребаласном буџета планирано 
је повећање пореза на непокретности за наведени %. 

Порез на добитке од игара на срећу у другом ребалансу буџета износи 1.100.000,00 КМ, 
што је више за 10,0% у односу на план првог ребаланса. У периоду јануар-септембар 2022. 
године приходи од пореза на добитке од игара на срећу су остварени у износу од 1.065.811,14 
КМ, што је више за 6,58% у односу на годишњи план првог ребаланса буџета.  
 
Непорески приходи 

 
Непорески приходи у другом ребалансу буџета износе 8.276.570,00 КМ, што представља  

увећање за 13,78% или 1.002.297,82 КМ у односу на први ребаланс. У периоду јануар-септембар 
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2022. године непорески приходи су према прелиминарним подацима остварени у износу од 
5.947.603,32 КМ, што је 9,02% више у односу на план за исти период првог ребаланса. До 
повећања непореских прихода дошло је због повећања прихода од пружања јавних услуга ЈЗУ 
Дом здравља за 21,67%  или 1.000.900,00 у односу на први ребаланс, што и јесте основни разлог 
због чега је покренут поступак израде и доношења другог ребаланса буџета.  

Непорески приходи обухватају приходе од финансијске и нефинансијске имовине, 
административне и комуналне таксе, накнаде по разним основама, приходе од пружања јавних 
услуга, новчане казне, приходе од трансакција размјене унутар исте јединице власти и остале 
непореске приходе. 

 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине износе 290.000,00 КМ, што је мање за 

12,5% од првог ребаланса. У овој групи прихода умањен је приход од земљишне ренте за 16,0%, 
док су остали приходи остали на нивоу првог ребаланса. У досадашњем периоду текуће године 
ови приходи су остварени у износу од 225.039,07 КМ, што је мање за 9,43% од плана за исти 
период првог ребаланса. 

Административне таксе износе 115.000,00 КМ, што представља увећање за 4,55% у 
односу на први ребаланс. У досадашњем периоду текуће године административне таксе су 
остварене у износу од 106.508,28 КМ, што је више за 29,10% од плана за исти период првог 
ребаланса. 

Комуналне таксе по разним основама износе 376.180,00 КМ, што представља увећање за 
5,34% у односу на први ребаланс. У досадашњем периоду текуће године комуналне таксе су 
остварене у износу од 308.398,82 КМ, што је више за 15,14% од плана за исти период првог 
ребаланса. 

Накнаде по разним основама износе 1.168.000,00 КМ, што је увећање за 2,10% у односу 
на први ребаланс. Најзначајније увећање извршено је код средстава за финансирање посебних 
мјера заштите од пожара (+29,41%), а највеће умањење извршено је код накнаде за промјену 
намјене пољопривредног земљишта (-50,0%). У досадашњем периоду текуће године накнаде по 
разним основама  остварене су у износу од 915.803,15 КМ, што је мање за 6,7% од плана за исти 
период првог ребаланса. 

Приходи од пружања јавних услуга износе 5.934.290,00 КМ, што представља увећање за 
20,5% у односу на први ребаланс. Ова група прихода обухвата сљедеће приходе: 

- приходе од пружања јавних услуга Општинских органа, износ 7.300,00 КМ (+/-
0,00%),   

- приходе од пружања јавних услуга ЈЗУ Дом здравља, износ 5.620.590,00 КМ 
(+21,67%),  

- приходе од пружања јавних услуга осталих буџетских корисника, износ 
306.400,00 КМ (+3,37%). 

Треба истаћи, да је до раста прихода од пружања јавних услуга дошло углавном због 
раста приходa од пружања јавних услуга ЈЗУ Дом здравља.  ЈЗУ Дом здравља повећање прихода 
од пружања јавних услуга образлаже тиме што је од 01.10.2022.г. проширила своје радне 
капацитете пријемом у радни однос, односно преузимањем из приватних амбуланти два 
доктора и два медецинска техничара, што подразумијева пререгистрацију 4.900 осигураних 
лица у Дом здравља, што даље директно утиче на повећање вриједности уговора са Фондом 
здравственог осигурања и осталих властитих прихода. 

У досадашњем периоду текуће године приходи од пружања јавних услуга  остварене су у 
износу од 4.022.507,61 КМ, што је више за 8,94% од плана за исти период првог ребаланса. 

Новчане казне износе 45.000,00 КМ, што је увећање за 10,02% у односу на први 
ребаланс. У досадашњем периоду текуће године новчане казне су остварене у износу од 
37.740,00 КМ, што је више за 23,03% од плана за исти период првог ребаланса. 
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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 првог 
ребаланса.  

Остали непорески приходи износе 315.000,00 КМ, што је умањење за 5,82% у односу на 
први ребаланс буџета. У досадашњем периоду текуће године остварени су у износу од 
293.554,14 КМ, што је више за 17,03% од плана за исти период првог ребаланса. 

 
Грантови 

 
Грантови у другом ребалансу буџета износе 90.400,00 КМ и остали су на нивоу плана 

првог ребаланса буџета. Односе се на 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 и на грант правних и физичких лица ЈУ Центар средњих 
школа „Иво Андрић“ Прњавор за одлазак ученика на спортска такмичења, износ од 400,00 КМ. 
Средства гранта су дозначена на рачун трезора општине Прњавор. 
 
Трансфери 

 
Трансфери између или унутар јединица власти у другом ребалансу буџета износе 

1.751.705,00 КМ, што представља увећање за 3,51% у односу на први ребаланс. У периоду 
јануар-септембар 2022. г. трансфери су остварени у износу од 1.247.138,38 КМ, што је мање за 
1,74%  од плана за исти период првог ребаланса. 

 До увећања трансфера дошло је по основу дозначених средстава Центру за социјални 
рад за намјенски пројекат „Оброк за кориснике новчане помоћи“ који није био планиран првим 
ребалансом (7.808,00 КМ), 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 (+34.300,00 КМ), и по основу увећања трансфера Министарства просвјете и 
културе РС Центру средњих школа за стипендије и превоз ученика дефицитарних занимања 
(+20.000,00 КМ). 

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 другим ребалансом буџета умањени за 2.778,00 КМ.  

 
Примици за нефинансијску имовину 

 
Примици за нефинансијску имовину у другом ребалансу буџета износе 600.425,00 КМ, 

што је више за 0,84% од плана првог ребаланса буџета. Увећани су примици од залихе роба за 
13,16%, док су примици од продаје земљишта остали на нивоу плана првог ребаланса. У 
периоду јануар - септембар 2022. године примици за нефинансијску имовину су остварени у 
износу од 155.876,09 КМ, што је 26,18% од годишњег плана првог ребаланса буџета.  
 
Примици од задуживања 
 
 Примици од задуживања у другом ребалансу буџета планирани су у износу од 
3.700.000,00 КМ, што је мање за 1.300.000,00 КМ од плана првог ребаланса буџета. Овдје се 
ради о кредитном задужењу општине од 5,0 мил.КМ које је било планирано да се реализује у 
2022. години, али се из објективних разлога неће у цјелости реализовати до краја текуће године, 
дио ће се пренијети у 2023. годину. Због наведеног а према захтјеву Одјељења за стамбено 
комуналне послове и инвестиције у другом ребалансу буџета примици од задуживања су 
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планирани у износу од 3,7 мил.КМ, а разлика од 1,3 мил.КМ ће се планирати (пренијети) у 
буџету општине за 2023. годину. 
 
Остали примици 

 
Остали примици у другом ребалансу буџета планирани су у износу од 343.280,00 КМ, 

што је мање за 22,0% у односу на план првог ребаланса буџета. Остали примици се односе на 
примитке ЈЗУ Дом здравља (примици по основу ПДВ-а, остали примици - средства ЈЗУ Дом 
здравља пренесена на Јединствени рачун трезора након преласка Дома здравља на трезор 
општине, примици за накнаде плата за породиљско одсуство и за вријеме боловања који се 
рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања за запослене у овој установи) и 
примитке за накнаде плата за породиљско одсуство и за вријеме боловања који се рефундирају 
од фондова обавезног социјалног осигурања за запослене у Општинској управи и код  осталих 
буџетских корисника који се финансирају из буџета општине. У периоду јануар - септембар 
2022. године остали примици су остварени у износу од 293.162,73 КМ, што је 66,6% од 
годишњег плана првог ребаланса буџета. Због неостваривања ове групе прихода планираном 
динамиком у првих девет мјесеци текуће године, у другом ребалансу буџета планирано је 
њихово умањење за наведени %.  
 
Расподјела суфицита из ранијег периода 

 
Расподјела суфицита из ранијег периода (неутрошена намјенска средства из ранијег 

периода) у другом ребалансу буџета износи 225.020,00 КМ, што је на нивоу плана првог 
ребаланса буџета. Из неутрошених намјенских средстава из ранијег периода финансирају се 
намјенски пројекти који су планирани на расходовној страни буџета у надлежној потрошачкој 
јединици.  

 

 IV ДРУГИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ - УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 
      И  ИЗДАЦИ 

 
 Укупни буџетски расходи и издаци у другом ребалансу буџета за 2022. годину износе 
30.460.000,00 КМ и уравнотежени су са укупнмим буџетским средствима (приходима, 
примицима и неутрошеним намјенским средствима из ранијег периода).  
 

Расходи и издаци у предложеном другом ребалансу буџета за 2022. годину кориговани 
су уважавајући настале обавезе у досадашњем периоду текуће године и обавезе које ће настати 
до краја године, као и потребе да се другим ребалансом буџета повећају средства буџетском 
кориснику ЈЗУ Дом здравља, због кога се и покреће поступак израде и доношења другог 
ребаланса.  

Буџетски расходи у другом ребалансу буџета планирани су уважавајући потребе 
буџетских корисника исказане у захтјеву за израду другог ребаланса буџета, уважавајући 
досадашњи ниво искориштених средстава и ниво неутрошених средстава до краја текуће 
године. 

Такође, предложеним другим 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 првим ребалансом.  
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Уважавајући наведене околности и достављене захтјеве буџетских корисника у постуку 
израде другог ребаланса буџета, сачињен је Други ребаланс Буџета општине Прњавор за 2022. 
годину. 

 
Структуру буџетских расхода и издатака у предложеном другом ребалансу буџета 

чине: 
- буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину, износ од 28.745.630,00 КМ 

(-0,3%),  
- издаци за отплату дугова, износ од 1.105.000,00 КМ (+/-0,0%),  
- остали издаци, износ 609.370,00КМ (+1,5%).  

 
Образложење извршених корекција по расходовним категоријама дато је у тексту који 

слиједи. 
 
Расходи за лична примања запослених износе 9.950.260,00 КМ, што представља 

увећање за 5,51%  или 519.230,00 КМ у односу на први ребаланс. До увећања расхода за лична 
примања запослених дошло је код буџетског корисника ЈЗУ Дом здравља за 14,75% у односу на 
први ребаланс, док су код остали корисника ови расходи умањени или су остали на нивоу првог 
ребаланса.  

Расходи за лична примања запослених у ЈЗУ Дом здравља повећани су због повећања 
цијене рада за 10%, линеарног повећања платних коефицијената за 1,03, пријема четири (4) нова 
радника од 01.10.2022. године, и осталих увећања која су плод увећања основне плате (увећање 
по основу радног стажа, рада ноћу, рад на празнике, рад по основу отежаних услова рада, 
накнаде за дежурство и обављање приправности). Одлуком о утврђивању цијене рада у јавним 
установама у области здравства („Службени гласник Републике Српске“, број 42/22) утврђена је 
цијена рада у износу 159,50 КМ, која је у примјени од 01.05.2022.г. Законом о платама 
запослених лица у јавним установама у области здравста („Службени гласник Републике 
Српске“, број 68/22) утврђени су нови платни коефицијенти који су линерано повећани за 1,03 и 
који се примјењују од обрачуна плата за мјесец август 2022. године. Линеарно повећање 
коефицијената за 1,03 подразумијева раст плата сваком запосленом за 164,28 КМ у бруту 
односно 100,00 КМ у нету, на мјесечном нивоу. Од 01.10.2022.г. Дом здравља је запослио двије 
докторице (специјалисти породичне медецине) и два медецинска техничара који ће из 
приватних амбуланти пријећи да раде у Дом здравља, што је такође утицало на раст расхода за 
лична примања овог корисника.  

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 4.263.444,79 КМ, што је увећање  за 

18,80% или 674.553,17 КМ у односу на први ребаланс. У оквиру ове групе расхода највећа 
увећања су извршена на расходима за материјал за посебне намјене (+55,29%), на осталим 
некласификованим расходима (+32,30%), на расходима по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и транспортних услуга (+21,76%), и на расходима за текуће 
одржавање (+20,92%). Посматрајући по организационим јединицама, највеће увећање ове групе 
расхода има ЈЗУ Дом здравља за 55,28% или за 424.848,77 КМ, што је између осталога резултат 
проширења здравствених капацитета ове установе и раста цијена роба и услуга. 
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Расходи финансирања и други финансијски трошкови износе 220.000,00 КМ, што је на 

нивоу првог ребаланса буџета за 2022. годину.  
 
Субвенције износе 540.205,00 КМ, што је умањење за 1,78% или 9.795,00 КМ у односу 

на први ребаланс буџета.  
 
 Грантови износе 1.512.623,45 КМ, што је увећање за 6,08% или 86.687,30 КМ у односу 

на први ребаланс. Увећање грантова по основу средстава одобрене буџетске резерве у односу на 
први ребаланс износи 50.050,00 КМ, док је са друге стране извршено смањење/увећање на 
појединим грантовским позицијама, што је у коначници дало увећање грантова за наведени %. 

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

4.161.740,00 КМ, што представља увећање за 4,21% или 167.950,00 КМ у односу на први 
ребаланс буџета. 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 68.600,00 КМ. Такође, по основу средстава буџетске резерве на 
име једократних помоћи у односу на први ребаланс додатно је одобрено 27.050,00 КМ, што је  
утицало на повећање ове категорије расхода. Поред ових корекција, извршене су корекције на 
још неким позицијама ове групе расхода, што је у коначници довело до повећања ове групе 
расхода за наведени износ. 

 
Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене 

између јединица власти износе 79.600,00 КМ, што је увећање за 2,58% или 2.000,00 КМ у 
односу на први ребаланс. 

 
Расходи по судским рјешењима износе 123.600,00 КМ, што представља умањење за 

2,37% или 3.000,00 КМ у односу на први ребаланс.  
 
Трансфери између и унутар јединица власти износе 272.190,53 КМ, што представља 

увећање за 2,14% или 5.690,53 КМ у односу на први ребаланс. 
 
Буџетска резерва износи 30.000,00 КМ, што је умањење за 49.942,23 КМ или 62,47% у 

односу на први ребаланс. 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. По основном буџету и првом ребалансу буџета буџетска резерва је искориштена 
(потрошена) у износу од 209.157,77 КМ, а тренутно неутрошена средства износе 842,23 КМ. 
Другим ребалансом буџета средства буџетске резерве се планирају у износу од 30.000,00 КМ.  

 
Издаци за нефинансијску имовину износе 7.591.966,23 КМ, што је умањење за 15,59% 

или 1.402.353,77 КМ у односу на први ребаланс буџета. До умањења ове групе расхода дошло је 
због умањења капиталних инвестиција из кредитних средстава за 1.300.000,00 КМ, из разлога 
што се кредитно задужење за капиталне инвестиције у износу од 5,0 мил.КМ неће у цјелости 
реализовати у 2022. години како је било предвиђено, због чега се инвестиције из ових средстава 
умањују у другом ребалансу за 1.300.000,00 КМ. 

  
 Издаци за отплату дугова износе 1.105.000,00 КМ, што је на нивоу првог ребаланса 

буџета.  
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Остали издаци у другом ребалансу буџета за 2022. годину износе 609.370,00 КМ, што је 
умањење за 1,5% или 8.980,00 КМ у односу на први ребаланс. Умањени су издаци по основу 
аванса за 5.320,00 КМ, а увећани су издаци за накнаде плата за породиљско одсуство и за 
вријеме боловања која се рефундирају за 14.300,00 КМ.   

    


